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 يهخض

 

 

 

 

غضص زام مً ؾلؿلت ؾام الانفاوي ومىاحه حيل مً 

الػماللت فىيف ؾييخهغ ؾام غليهم وما هي املغامغه املميخت التي 

ؾيضزلها ؾام مً احل الؿيُغه غلي الػماللت ومً هى كائض 

 الجيل . اكغاء املغامغه وخاعب مؼ ؾام مً احل جدغيغ الاعى .
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 ذاءااله

  

 

 

 

 وح أبي وامي وول مً ؾاهضوي في ألاوكاثئلي ع 

 الهػبت وأمً بي وصفػني الي الامام مً

 أحل الاؾخمغاع
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 ادلمذيح 
 

 

في غالم الجان وغلي اعى يملئھا الظالم ولض بُل ههف حني وههف بكغي 

مً نلب ملً مً ملىن الجان واؾخُاع بلضعاجه الخاعكت ان يدىم اململىه 

مخلً سخغ  لھا مً احل الؿالم ومداعبت الكغوابالػضٌ وسخغ خياجه و

البكغ وسخغ الجان واؾخدم غً حضاعه للب ملً ملىن الجان  اهه امللً 

 ؾام الانفاوي 

 

 إسالم العقاد 
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 ..انمطة انشًايلانفظم االول ..
 

ئھتزث الاعى بكضه ووأن ھىان ھؼه اعييت اؾفل اكضام حيل حغاع مً 

متر واهذ كىاث الػماللت  50متر و 05َىالھم بحن الػماللت التي جتراوح ا

جخدغن فىق الشلج الابيٌ ووؾِ مؿاخت قاؾػت مً الاعى التي يغُيھا 

 الشلج ومً  خىلھم الجباٌ.

حيل مىظم ففي ملضمه الجيل واهذ جخلضم نفىف مىخظمه مدؿاويه 

متر  05زلف بػًھا البػٌ مً الغيالن وھم غماللت جتراوح اَىالھم بحن 

تر لھم قػغ هشيف يملئ الجؿض وله واهياب خاصه وباعػه وفي يض ول م 05و

مىھم ھغاوه غمالكت وزلفھم واهذ حؿحر كىاث في نفىف مدؿاويه مً 

 04و 05غمالله الجباٌ وھم اكل حجما مً الغيالن فختراوح اَىالھم بحن 

متر وعغم غبائھم الخاص وغضم كضعجھم غلي الىالم الا اهھم اكىياء بل اهثر 

مً باقي الػماللت وفي يض ول مىھم ؾيف غمالق خاص والمؼ وزلفھم  كىه

بمؿافت ههف ميل واهذ جخلضم كىاث غماللت الغاباث والىصيان وھم لھم 

 05عؤؤؽ ضخمه وحلض ؾميً حضا يهػب ازتراكت وجتراوح اَىالھم بحن 

متر يدمل ول مىھم في يضه ؾيف خاص والمؼ وفي اليض الازغي صعع  50و

ببىابه خضيضيه مً خيث الدجم  وغلي حاهبي الجيل الظي  مؿخضيغ اقبت
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يخلضم وان ھىان كىاث مً الػماللت يدملىن بػٌ الُبٌى الػمالكت 

 ويًغبىن غليھا بدىاغم  مىخظم ويديُىن بالجيل باهمله .

في ملضمه الجيل وامام ول الهفىف وان ھىان فغؽ مً هاع ػعكاء يمخًيت 

ٌى الػًالث ووحه مؿخضيغ وغحن طاث اللائض أباصيغ بً هىان بجؿض مفخ

قم َىلي نفغاء وكغن وخيض هبحر مضبب يسغج مً مىخهف حبھخه وحلض 

اخمغ غليظ وأظافغ يضه اخض مً الؿيىف واٌَى مً الغماح يغجضي غبائه 

بيًاء مً فغو صب كُبي وبجىاعه غلي حىاص مً هاع خمغاء هفغ مً الجً 

ىيل اللامه وعأؽ في حجم عأؽ الفيل وبكغه  يضغا هايل له حؿض عفيؼ َو

فًيت اللىن وغحن طاث قم َىلي واظافغيضه كهحره لىىھا خاصه وحضائل  

 قػغه غليظه جهل الي الاعى .

 :كاٌ أباصيغ وھى يىظغ الي هايل 

 متي ههل الي اململىه الجىىبيت   -  

 :كاٌ هايل صون الىظغ الي اباصيغ 

 اليىم الىاخض  في غًىن زمؿت ايام فىدً هلُؼ زمؿىن  ميل في  -

احػلم يا هايل ملاطا اخخفظ بً ختي الان ولم اكخلً عغم اهً ھغبذ مً   -

  .املػغهه الازحره التي  ماث فيھا ابي

 ملاطا يامىالي ؟  - 
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الهً ناخب فىغه ججميؼ حيل مً الػماللت للخل ؾام وعغم اهني  - 

الھؼيمه  حمػذ ھظا الجيل في حؿػت اغىام الا اهني ولما هظغث اليً اجظهغ

واللىه غلي الاؾخمغاع  ي فأؾخمض مً وحھً اللبيذ الػؼيمهومىث اب

 واملىانله . 

 اَمئن يامىالي ؾىف وسخم ؾام وهمخي  اؾمه مً غلي ظھغ الاعى   -

 اها ازم في طلً فمعي اليىم حيل اليلھغ   - 

 وما ھي زُت الھجىم ؟  - 

الي امللً ؾام وملً ال يىحض زُت للھجىم الن الاهباء َاعث مً لخظاث   -

مخعجغف مشله ؾىف يسغج ملخاعبه الجيل ولً يدخمي زلف اؾىاع اململىه 

ولىً بػض الھؼيمه ؾىف يدخمي باؾىاع اململىه وخيىھا ؾىف اھجم غليت 

 بيل كىاحي في  وكذ واخض 

 وهيف غغفذ ان الاهباء َاعث اليه ؟  - 

الُياع  مىظ اهثر مً زمؿت غكغ صكيلت وان ھىان فغكت مً الجً -

 املخسفيت جُحر فىكىا ولم  يالخظھم اخض ومً املإهض اهھم مً حيل ؾام 

 وماطا بػض ان حؿلِ  اململىه الجىىبيت ؟ ھل  ؾخىانل الخلضم ؟  -

بالُبؼ يا هايل فأها ھضفي ان امخي ؾام ووؿل  الانفاوي مً غلي وحه   -

 الاعى 
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  :بؿھىله لىً ؾام واؾؼ الخيله ولً يخلبل الھؼيمه ولً  يؿدؿلم

ھىا للمبيذ واههب  لىا الخيمه وؾىف اقغح  فاليخىكف الجيل ووػؿىغ  -

 لً 

أقاع هايل للجيل بالخىكف وأمغ ول اللىاث باملبيذ ھىا وغلي الفىع بضاء ول 

الػماللت في الجلىؽ غلي الاعى واججه هايل الي ػاويه بػيضه واقاع بيضه 

ؾىصاء مىلىف غليھا بػٌ  اليؿغا الي الاعى فظھغ مً الػضم زيمت هبحره

الغماح والؿيىف بالىن الظھبي وبػض ان جغحل أباصيغ مً غلي الفغؽ ازخفي 

 الفغؽ الىاعي وجلضم غضه  زُىاث وصلف الي صازل الخيمت .

واهذ زيمت هبحره مً الضازل ومغيدت وغلياالعى سجاص اؾىص هشيف 

كغ الكػغ وغلي حضاعن الخيمت مكاغل وفي الهضع غغف مً غظام الب

قضيض الطخامت مبًُ بلماف مً اللُيفت الاخمغ وغلي حاهبي الػغف مً 

اليؿاع واليمحن مجمىغه مً الىغاس ي الانغغ حجما مً غظام البكغ. 

  :فجلـ أباصيغ غلي الػغف وحلـ هايل  غلي اليؿاع زم هظغ اليه وكاٌ

يجب ان هًؼ زُت مدىمت للىكىع بؿام فھى  ملً حباع وقضيض اللىه   -

  يؿخھان به وزهم ال

 :فلاٌ اباصيغ 

 كىجه ھي  هلُه يػفت  ؼليل مسلىق هلُت يػف وؾام مغه -
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 هيف اها لم افھم قيئ   - 

ؾام ملً كىي حباع وكىجه ؾىف جهىع له اهه يؿخُيؼ ان يسغج لىا   -

ويداعبىا وؾىف يغفٌ ان يدخمي زلف الاؾىاع ولظلً ؾىف ابيض ههف 

ضفؼ مغغما غلي الاخخماء زلف الاؾىاع كىاجه في املػغهه الاولي وغىضما يى

ؾىف يًؼ ههف كىاجه زلف اؾىاع املضيىه الجىىبيه ختي ال حؿلِ وفي 

وإن   -جلً اللخظه ؾىف اھجم بيل كىاحي واھضم  اململىه واكخل ؾام 

ؾىف اَاعصه في ول املمالً ختي اكخله ھى  وابىائه وػوحخه   -اؾخُاع الھغب 

 وامه البكغيه املخػفىت 
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 ..انمظر..  ثاينانفظم ان
  

واهذ جلمؼ اللباب الظھبيت للهغ امللً ؾام الانفاوي جدذ اقػت الكمـ 

وول قبر في طلً اللهغ الطخم الابيٌ حكبؼ بأقػت الكمـ وفي الكغفت 

الػاليت لللهغ وكف ؾام بلىامه املمكىق الغياض ي وبكغجت البيًاء والشلج 

ي يكبه زيٍى الظھب يىظغ الي خضيلت اللهغ وغيييت الؼعكاء وقػغه الظ

التي جملئھا الاشجاع الػاليت والي هىح ابىه الاهبر الظي يبلغ مً الػمغ ؾبػت 

ؾىىاث يباعػ بغضاصي كائض حيىف اململىه والهضيم امللغب لؿام فھى جىلي 

جضعيب هىح ويىوـ غلي املباعػه واللخاٌ بيىما وان يىوـ ابىه الانغغ الظي 

 لػمغ ؾخت ؾىىاث يبلغ مً ا

يلف بػيضا في مداوله مىه الزغاج ؾيف مً عاخت يضه هما يفػل الجان فھم 

 يمخيلىن اللضعه غلي اظھاع الؿيىف والغماح مً ايضيھم بفػل  السخغ .

يغب ؾام بيضه غلي طلً الضعع الخضيضي الاؾىص الظي يغجضيه غىضما جفاصي 

ت وعفؼ يضه لخديت  ابىه بغضاصي وابدؿم ابدؿامه غغيً هىح يغبه كىيه مً 

 الظي هظغ له وابدؿم .

بػض مغوع صكيلت او هدى طلً ظھغ امام بغضاصي هفغ مً الجً وبػض ان 

اهدني لللائض بغضاصي ھمـ له في أطهت وظھغ غلي وحھه بغضاصي الخعجب 



 
 

~ 02  ~  
 

وامغ الخاعؽ باالههغاف بيىما وان ؾام يكاھض ول طلً مً قغفت اللهغ 

 :أطهت يلٌى املليي ؾمؼ نىث  يھمـ في 

 اخبً   - 

  :ب فىظغ الي مهضع  الهىث وأبدؿم وكاٌظوان الهىث عكيم وغ

الهباح واها لم اعاوي ايً   ػوحتي الجميله ياؾميىا اقخلذ اليً مىظ  -

 ؟هىتي

ويػذ ياؾميىا يضھا في يض ؾام وؾاكخت الي الضازل في طلً البھى الىبحر 

 :الغزامي الابيٌ  والاغمضه الظھبيت كائله

اهذ حػلم ئوي اقغف بىفس ي غلي ججھحزاث الخفل فيجب ان ييىن الاخخفاٌ  -

 بػيض ػواحىا  الخاؾؼ ال مشيل له

اججه ؾام الي الػغف الظھبي وحلـ غليت بيىما  حلؿذ ياؾميىا غلي 

  :الىغؾيي املجاوع له وكاٌ

 حؿػت اغىام مغث ووأهھم حؿػت صكائم مً  الؿػاصه   -

 غجضي فؿخان اؾىص  َىيل كائلت صزلذ حيىا والضه ؾام وھي ج

 نباخىم  هللااؾػض   - 

  :هھٌ ؾام واججه هدىھا ولشم يضھا وغاهلھا غىاق  خاع كائال

 اقخلذ الييي يا امي لم اغخاص غلي غيابً ھىظا   - 
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اها لم اغخاص غلي الخياه صازل اللهىع ولظلً  يجب ان اؾافغ الي اهجلترا   -

املغه وان اٌَى مً املغاث  الؿابلت فما  لىً غيابً ھظه -مً خحن الي ازغ 

 الؿبب 

  :ضخىذ وكالذ 

وإن لم يىً غيض ػواحً غضا ماهىذ خًغث  فأها لم اجدمل خياه   -

 اللهىع 

 :صزل اخض الخغاؽ وكاٌ 

مىالي امللً ؾام الانفاوي ان اللائض بغضاصي  غلي الباب يُلب الاطن في   -

 الضزٌى 

 فاليخفًل   - 

ؾميىا مً الباب الخلفي لللاغت بيىما صزل بغضاصي مً اههغفذ حيىا ويا

  :الباب الامامي وھى مبدؿم  وكاٌ

 غؼن يامىالي  هللانباخً وأصاما  هللاأؾػض   - 

؟ هىذ اقاھض الخضعيب  اليىم واعي اهً اخؿيذ هيف خالً يابغضاصي  -

 جضعيب هىح حيضا  

 في الخليلت ان هىح باعع في اللخاٌ حضا   -

 ماطا غىه؟ويىوـ   - 
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في الخليلت اهه ال يجيض اللخاٌ بكيل حيض لىً يجيض فىىن السخغ ببراغت   -

ومھاعه جفىق الىنف فأها اعي ان هىح وعر غىً املھاعه في اللخاٌ ويىوـ 

 وعر غىً البراغت في السخغ بل  ؾيخفىق غليً في املؿخلبل 

 :فطخً ؾام وكاٌ 

 والان ازبروي بؿبب الؼياعه لم اجمني ان يخفىق غلي اخض ؾىي ابىائي    -

 صعحاصا غلي الباب جُلب ملابلخً   - 

 مً ھي صعحاصا ؟  - 

 الا جخظهغه   هللاصعحاصا ابىت ھاقم الاخمغ عخمت   - 

 :فخىھض ؾام وحلـ غلي الػغف وكاٌ

هيف ال اجظهغ البُل الظي صافؼ غً اململىه  وماث مً احلھا لىني هىذ   -

 اظً ان ابيخه َفله

 مىالي اهھا قابت في الخامؿت والػكغون  مً غمغھا وھاھي غلي الباب ال يا  -

 فالخخفًل   - 

اقاع بغضاصي لخغاؽ بىابه اللاغت فأهفخذ الباب وصزلذ فخاه قلغاء لھا 

غيىن زًغاء مشل الؼعع وبكغه بيًاء مشل الشلج وكىام ممكىق جغجضي صعع 

مً الجلض  خضيضي اخمغ اللىن مىلىف غلي نضعه سػبان طھبي وؾغواٌ
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الاؾىص غليت بػٌ الضعوع الخضيضه وفي يضھا عمذ وجلضمذ هدى امللً ؾام 

  :ووكفذ بحن يضه زم حلؿذ غلي  عهبديھا وهظغث الي الاعى وكالذ

غؼن اها صعحاصا  هللانباح مىالي ؾام بً مىالي الانفاوي اصاما  هللااؾػض   -

 غليت  هللاابىت ھاقم  الاخمغ ػغيم كبائل الجً الاخمغ عخمت 

  :فابدؿم ؾام وكاٌ 

 اھال بً في كهغن يا صعحاصا لىني خؿبخً مً  الجان ولؿذ مً البكغ   -

اها اغلم يامىالي اهً ال جدب ان يضزل غليً الجان بهىعجھم الخليلت   -

اغتي اها وول   لظلً اجسظث ھيئت بكغيت وحئخً اليىم اغلً لً والئي َو

 كبائل الجً الاخمغ 

ججميؼ قمل اللبائل بػض ان حكدذ في مػغهه الخدغيغ اظىً اؾخُػتي   -

 مىظ اهثر مً حؿػت  اغىام 

وانبدذ اها ػغيمت كبائل الجً الاخمغ وجدذ كياصحي اهثر مً غكغه   -

 الاف ملاجل ولھم جدذ  زضمه مىالي ؾام الانفاوي 

 اهھط ي ياصعحاصا واحلـ بجىعاي   - 

 فىظغث له في صھكت زم هھًذ غلي كضميھا 

  :ذ وحلؿذ غلي الىغس ي بجىاع ؾام فىظغ  لھا وكاٌوجلضم
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وان نضيم واشجؼ الجىىص والفغؾان وماث مشل  هللاھاقم الاخمغ عخمت   -

الابُاٌ وكبائل الجً الاخمغ ٌَى الػمغ وھي خليف لىا لىً مً املإهض  ان 

 ھىان ش ئ يىلو الؼغيمت صعحاصا 

كىاحي في حيل مملىه في الخليلت يامىالي هىذ اعغب في الالخداق اها و   -

الانفاوي فىدً حؼء مىھا واجمني ان ازضم حاللخىم هما زضمً ابي  وهاٌ 

 قغف املىث وھى يضافؼ غً اململىه

 بل اها الظي هاٌ قغف الخياه بجىاع ھاقم  الاخمغ   - 

  :زم هظغ الي بغضاصي وكاٌ 

ململىه مً الان صعحاصا الاخمغ وول ملاجلحن كبائل  الجً الاخمغ في حيل ا  -

  :يابغضاصي  اهدني بغضاصي وكاٌ

 جدذ امغ حالله امللً ؾام الانفاوي   - 

  :جلضم خاعؽ اللاغت وكاٌ 

 اللائض ؾاوؽ خاهم اململىه الجىىبيت غلي  الباب يُلب الاطن في الضزٌى   -

فىظغ الجميؼ هدى الخاعؽ وبػض ان امغ ؾام بضزٌى ؾاوؽ صزل بهىعه 

اء وكامت كهحره وكاٌ بػض ان اهدني  اخترام بكغيه .حؿض ممخلئ ولخيت بيً

  :لجالله امللً ؾام 

 نباخً يامىالي  هللااؾػض   -
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 هيف خالً ياؾاوؽ اها لم اعان مىظ قھغ  جلغيبا   -

ع يامىالي فاهذ امغجني بان اوىن خاهم  غلي مملىخً الجىىبيت وھظا ظاغخ  -

 امغ قضيض الهػىبه 

 :ٌ الابدؿام زم هظغ الي بغضاصي وكاٌ وھى يداو  

 نباخً يابغضاصي  هللااؾػض   - 

  :فىظغ له بغضاصي في عيبت وكاٌ 

 ماطا بً ياؾاوؽ اعن في قضه الللم   - 

فلاٌ ؾاوؽ بػض ان حلـ غلي اخض الىغاس ي امام  غغف امللً وھى يىظغ 

 :الي صعحاصا

 ھىان اهباء غحر ؾاعه   - 

 :ا وجغصص في ان يخدضر فلاٌ ؾام وھى يىظغ الي  صعحاص

 جدضر ياؾاوؽ اهھا صعحاصا الاخمغ ابىه ھاقم   - 

 اھال يا ابىتي هم افخلض ھاقم هشحرا فيان زحر  الفغؾان واللاصه   -

 :فلالذ صعحاصا  

اھال بً ياؾيض ؾاوؽ فاها ؾػيضه حضا اهىا جلابلىا فىشحرا ما وان يدضزني   -

 ابي غىً وغً  شجاغخً ومغامغاجً مؼ امللً ؾام 

 ػمً َىيل اهثر مً حؿػت اغىام  ھظا مىظ  - 
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 :زم هظغ الي امللً ؾام وكاٌ بػض ان اعحؿم غلي  وحھه مالمذ الجضيه

ازبرجني مهاصعي الخانت ان ھىان حيل مً الػماللت يلترب مً اململىه   -

 الجىىبيه وؾىف  يهل في غًىن زمؿت ايام 

  :وكف ؾام غلي كضميت وكاٌ

 ھم ؟ وهم  غضص كىاجھم ؟حيل مً الػماللت ؟ هيف؟ ومً كائض  -

  :فلاٌ ؾاوؽ 

 كائضھم اباصيغ ابً امللً هىان   - 

  :فلاٌ بغضاصي 

 اها ال اغلم ان هىان لضيه ابىاء غلي كيض الخياه   - 

 :فلاٌ ؾاوؽ 

هىان وان لضيه اخضي غكغ ابىا ماجىا حميػا في مػغهه الخدغيغ لىً اباصيغ   -

دبػضه هىان غً الخُغ ختي  ئطا وان اقغؾھم واكىاھم ولظلً وان صائما يؿ

  .خضر له مىغوه ييخلم ھى له

 :فلاٌ ؾام  

 وحاء اليىم مؼ حيل مً الػماللت لالهخلام مني   - 

 :فلاٌ ؾاوؽ 
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اهذ حػلم ان حيل مً الػماللت جم اباصجه باليامل في خغب الخدغيغ   -

 واباصيغ طھب الي الػماللت وجىنل مػھم الي ئجفاق وھى ان يػاوهىه غلي

الاهخلام مً كاجل ابيه وھم ييخلمىا مً كاجل ازىاهھم فھم يػخبروهً اهذ 

 الؿبب في ئباصه غضص  هبحر مىھم غىضما واهى جدذ كياصه حاللخىم 

 :فلاٌ بغضاصي  

 وهم غضص كىاث الػماللت   - 

 الجميؼ يخلضم   - 

 فلاٌ ؾام  

 ماطا جلهض بالجميؼ ؟  - 

لىماث يإهض ان اباصيغ حمؼ ول كبائال حميؼ كبائل الػماللت فمهضع املػ  -

الػماللت مً الغيالن وغماللت الجباٌ والىھىف وغماللت الىصيان وغماللت 

 الغاباث ويؼخف هدىها بجيل كىامه  ؾبػمائه الف غمالق

 :فىظغ ؾام هدى بغضاصي وكاٌ 

 هم غضص كىاجىا الان يابغضاصي   - 

الف في اململىه الكغكيت  05الف في اململىت الغغبيت و 05الف فھىان  005  -

 الف في اململىه الىؾُي وزالزحن الف في اململىه  الجىىبيت . 05و

 :فلاٌ ؾام  
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 ؾىف هخجه الان الي اململىه الجىىبيه   - 

 :فلالذ صعحاصا  

 ھل يأطن لي مىالي ان اخًغ مػىم   - 

 :فلاٌ ؾام  

 بالُبؼ فأهتي مً الان واخضه مىا  - 
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   ..ممهكه ضاو األطفاين اجلُوتٍح..فظم انثاين  ان
 

ظھغ ؾام فجأه مً الػضم أمام البىابه ألاماميت للمملىه الجىىبيه 

وظھغبػضه بغضاصي وصعحاصا وؾاوؽ وفخذ الخغاؽ الابىاب غلي الفىع وصلف 

الجميؼ الي الضازل واججه ؾام هدى بىابه نغحره بجىاع الاؾىاع وغىضما غبر 

اغخلي صعحاث الؿلم الدجغي ختي ونل الي أغلي الاؾىاع  مً جلً البىابه

ووكف يىظغ هدى الاعى الخالء الكاؾػت امام اململىه وبػض لخظاث مً 

الخأمل غاص مً هفـ الُغيم الظي نػض مىه واججه الي طلً املمغ الًيم 

الظي يؼيىه الاشجاع غلي الجاهبحن ختي ونل الي صعحاث الؿلم الغزامي 

الضعحاث بؿغغت وغبر مً البىابه الظھبيت الي الؿاخت  الابيٌ ونػض جلً

 الاماميت لللهغ  وزلفت حميؼ انضكائه .

  :جىكف ؾام وؾِ الؿاخه وكاٌ بأغلي نىجه 

 ئحخماع مجلـ خغب الان   - 

اهدني بغضاصي جديت للملً واههغف واججه ؾام وؾاوؽ وصعحاصا الي طلً 

هبحن وبػٌ الؿيىف الامػت الغواق الُىيل الظي يؼيىت املكاغل غلي الجا

والضعوع املػللت غلي الجضعان والسجاص الاخمغ هشيف الكػغ غلي الاعى زم 

صلف الي جلً الغغفت في أزغ طلً الغواق وواهذ الغغفت مؼيىه بأيائه ملىهه 
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حميله وغلي الاعى سجاص اخمغ حميل غليت عوؾىماث َيىع واػھاع ملىهه 

وخٌى املىًضه اخض غكغ هغس ي وفي املىخهف مىًضه َىيله مً الخكب 

مً الخكب وحلـ ؾام غلي هغس ي في نضع املائضه وبػض لخظاث صزل 

بغضاصي ومػت غكغه افغاص ھم كاصه الجيل بأهمله وحلـ الجميؼ خٌى 

  :املىًض زم كاٌ ؾام  لھم

 هللاخاعبىا في املاض ي مػا واهخهغها مػا وغكىا في عزاء حؿػت اغىام لىً   -

قغؾت مؼ حيل  وكىجىا ولظلً هدً غلي مكاعف خغب رهاأعاصا ان يسخبر نب

 مً الػماللت فھل اهخم معي ؟

  :هظغ الجميؼ الي بػًھم البػٌ زم كالىا حيمػا  في نىث واخض

 ولىا مػً  - 

 :فخىھض ؾام وابدؿم زم كاٌ 

اها ال أغلم هيف يفىغ أباصيغ لىً اظىت يخىكؼ اهىا ؾىدخمي زلف الاؾىاع   -

 ىت  لىىىا ؾىف هسغج ملىاحه حيل الػماللت والضفاع غً املضي

 :اعجفػذ انىاث الاغتراى والھمھماث بحن اللاصه  فلاَػھم ؾام كائال 

 غظعا يا ؾاصه اهني لم اهھي هالمي بػض   - 

  :فلاٌ اخض هباع اللاصه في نفىف الجيل 

 بھظا الكيل ؾىف هللي بىهف كىاجىا بحن  بغازم الاؾض  -
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  :وكاٌ كائض ازغ 

 ئن زغحىا غليھم فأهىا ھاليىن ال مداله   - 

  :وكاٌ بغضاصي 

 بػض اطن الجميؼ وؿخمؼ الي امللً ؾام   - 

 :فلاٌ ؾام  

الاخخماء بأؾىاع اململىه يػُيىا هلُت كىه وھي مداعبت الػماللت صون   -

مىاحھه مباقغه مػھم لىً الابىاب والاؾىاع ھل ؾخهمض الي الىھايت ؟ مً 

وهما حػلمىن ان حيل الػماللت ؾىف يأحي مً اللُب  املإهض اهھا ؾدىھاع

الكمالي ومً احل الىنٌى الي اململىه الجىىبيه يجب ان يؿلً َغيم مً 

ازىحن الاٌو َغيم املمغاث املظلمه وھى َغيم ييم هما حػلمىن وغلي 

الجاهبي ؾلؿلت حبليت وفي جلً الؿلؿله مجمىغت هھىف وؾغاصيب 

ع وھى َغيم واؾؼ وممھض ومً املإهض ان ھظا والُغيم الشاوي ھى َغيم الىا

الُغيم ھى الظي ؾىف يؿلىه اباصيغ واها اعي اهىا يجب ان هجبر اللىاث 

غلي ان حؿلً َغيم املمغاث املظلمه وبػض ان جخىغل اللىاث جسغج فغكت 

الغماح والاؾھم غليھم مً فىق الجباٌ وجبيض كىاث الػماللت وبػضھا يضزل 

ىاع فيھم ويلخل اهبر غضص مىھم وغىضما يغغب اباصيغ الجً الُياع ويىفث ال

في التراحؼ ؾىف يخضزل بغضاصي بلىاث زانت مً الخلف واها ؾىف اكىاص 
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باقي الجيل مً الامام وبھظا الكيل هدانغ كىاث الػماللت في املىخهف 

وازىاء املػغهه ؾخيىن صعحاصا الاخمغ ومػھا غكغه الاف فاعؽ مً كبائل 

 ئحن صازل الىھىف الجً الاخمغ مسخب

 والؿغاصيب الجبليت وغىض اقاعه مني جسغج ھي  وكىاجھا وحكدبً في املػغهه 

هظغ الجيمؼ الي بػًھم البػٌ وجأهض حميؼ اللاصه ان الىهغ خليف لھم 

 ان اؾخُاغىا جىفيظ  جلً الخُه 
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 ..ادلعركهانفظم انثانث .. 
          

ىاث الهيداث التي جسغج مً الػماللت أعجفػذ انىاث الُبٌى بكضه وان

وأعجًام الؿيىف بالضعوع في جىاغم ولما جلضمذ كىاث الػماللت مً  اململىه 

 الجىىبيت .

جىكف أباصيغ امام الُغيم الىاؾؼ املمھض املإصي الي اململىه الجىىبيت وكبل 

ان يخدغن ؾلِ امامه هخله هاعيت ووأهھا قھاب يؿلِ مً الؿماء فىظغ 

ي ليجض زمؿت حكىيالث مً الجً الُياع ول حكىيل ميىن مً الي الاغل

 زمؿىن هفغ مً الجً  يدللىن فىق عأؾت 

جغاحؼ اباصيغ غضه زُىاث غً مهضع الىحران  وھى يطخً ويلٌى بأغلي 

 :نىجه 

 ھا اهذ ياؾام جغؾل لي كىاجً الان فلِ بضاءث  املػغهه   -

اللت مً حه اليؿاع مما بضاء الجً الُياع في هفث الىحران فىق عؤؤؽ الػم

احبرھم غلي الابخػاص غً الُغيم املمھض الىاؾؼ ولم يهاب اخض مىھم 

بالخغق ولىىھم خاولى الاقدبان مؼ الجً الُياع وكامذ الػماللت بأللاء 

 الدجاعه غليھم لىً صون  حضوي فلىاث ؾام قضيضه املھاعه في الُحران .

  :ناح أباصيغ في كىاجه كائال 
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 ھغبى الي املمغ الًيم ئن الجً ال  يجيض الُحران بحن الجباٌ جغاحػىا ا  -

بضاءث كىاث الػماللت جتراحؼ هدى املمغ الًيم بيىما وان الجً الُياع 

يىفث فيھم الىحران وكام كائض الدكىيل بخىػيؼ اللىاث في الجى مً زالر 

حھاث مً الامام والخلف واليؿاع ختي يضفؼ كىاث الػماللت في الاهضفاع 

ل َاكخھا الي طلً املمغ وبػض مغوع ؾاغت وامله مً هخل الىحران التي بي

حؿلِ غلي عؤؤؾھم اخدكضث ول اللىاث غلي بضايه املمغ وبضاءث كىاث 

الجً الُياع في التراحؼ بكيل وؿبي وابخػضو مؿافت ههف ميل جلغيبا ختي 

 اطا جغاحؼ اخض الػماللت يىانلىن  الھجىم مغه ازغي .

 :وكاٌ ض بضايه املمغجىكف أباصيغ غى 

 ئن ھظا املمغ يإصي الي اململىه الجىىبيت ھيا  بىا وؿلً ھظا املمغ  -

  :فلاٌ هايل 

 اهه ممغ ييم ويؿھل غلي كىاث ؾام  مدانغجىا بضازله   -

  :فطخً اباصيغ وكاٌ 

ان كىاث ؾام جيخظغها في الُغيم املمھض الىاؾؼ ايھا الغبي الم جغي كىاجه   -

 طلً الُغيم  وھي جھاحم مً 

جلضم أباصيغ هدى املمغ الًيم واقاع للىاجه بالخلضم وبػض مغوع ؾاغت 

وامله جىغل اباصيغ وههف كىاجه في طلً املمغ والجباٌ مً غلي الجاهبحن 
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وخاله مً الھضوء الخام حؿيُغ غلي طلً املمغ وهايل مً خحن الي ازغ يغفؼ 

حر غاصيه  ويكػغ بأن غيىت ويىظغ الي كمم الجباٌ فيان في خاله جأھب غ

 ھىان قيئ ما ؾيدضر 

 :هظغ اباصيغ الي هايل وكاٌ له  

 الم اكل لً ان ؾام ؾىف يسغج غليىا   - 

 هىذ اجىكؼ ملاومه اهثر مً طلً   - 

 :فطخً اباصيغ وكاٌ  

ان ؾام ملً مخعجغف وكىاجه فكلذ في الخاق الاطي بىا وھى الان ييخظغها   -

ىف يخفاجئ غىضما اھجم غليت مً  الخلف في هھايت الُغيم الىاؾؼ وؾ

 واطبدت والىػاج .

ؾلِ عمذ قضيض الٌُى بل اٌَى بىشحر مً حجم الػماللت وله ههل خاص 

 والمؼ وازترق نضع اخض الػماللت وؾلِ غلي الاعى نغيػا وإعجفػذ 

انىاث الػماللت وبضاء الجميؼ يىظغ الي الاغلي  باخشحن غً مهضع طلً 

  :الغمذ فلاٌ هايل

 جغاحػى ازغحى مً طلً املمغ اهه فش  - 

لىً بػض اكل مً لخظه واخضه ظھغ غلي كمم الجباٌ الف فاعؽ مً 

فغؾان كىاث ؾام واهھالذ الغماح الػمالكت مً أغلي كمم الجباٌ جسترق 
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نضوع الػماللت واعجفػذ نيداث الالم واملىث في نفىف الػماللت واعجفؼ 

ت في التراحؼ هظغا العجفاع الجباٌ وغضم الغباع وؾالذ الضماء وبضاء الػمالل

 كضعه الػماللت غلي كخل اي اخض مً كىاث  اؾام .

جغاحػذ كىاث ؾام التي جدمل الغماح وظھغ بضٌ  مىھا كىاث ) اللىؽ( فھي 

كىاث جدمل ؾھام في حجم الػماللت وؾلُذ الاؾھم فىق عؤؽ الػماللت 

وؾاص الھغج في نفىف  مشل الامُاع الغؼيغه واعجفػذ الهغزاث اهثر واهثر

 اباصيغ اهثر واهثر وخاٌو الاخخماء مً  الاؾھم فغفؼ صعغت واهبُذ اعيا 

مً بحن الىھىف في ؾلؿله الجباٌ زغج الف حكىيل مً حكىيالث الجً 

الُياعووأهھم زفافيل الظالم وول حكىيل ميىن مً مائه وزمؿىن هفغ 

اعث ول الدكىيالث فىق عؤؤؽ الػماللت وال جميؼ يىفث مً الجً َو

الىحران بيل كىه وقغاؾه فخدٌى املمغه الي زِ هاع مكخػل واختركذ زلث 

كىاث الػماللت زم ابخػض الجً الُياع غً الؿماء وبػض لخظاث مً الهغار 

 :والالم في نفىف  الػماللت ناح غليھم اباصيغ كائال 

 جغاحػىا ازغحى مً املمغ بأي زمً كاجلى  ياوخىف الاعى   -

لػماللت واهذ في طھٌى جام فالؿھام غاصث جىھاٌ غليھم مً لىً كىاث ا

حضيض مً فىق كمم الجباٌ والغماح هظلً وھم في مىكف عجؼ جام لم يىً 

لضيھم اللضعه غلي حؿلم الجباٌ وكىاث الجً الُياع ظھغث مغه ازغي مً 
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بحن الىھىف جىفث هحران اقض لھبا مً املغه الاولي وجدٌى املمغ الي هاع حكخػل 

ػماللت جدترق وأباصيغ يدخمي جدذ صعغت في ػاويه بػيضه وناح غلي هايل  وال

 :كائال 

 احػل غماللت الجباٌ جدؿلم جلً الجباٌ وحؿيُغ غليھا   -

جدغن هايل جدذ صعغت في بُئ قضيض وخؼع وؾِ الىحران وبضاء يجمؼ كىاث 

غماللت الجباٌ واخدكض غضص هبحر مىھم غىض خافت الجبل الكغقي وبضاء 

ػماللت في حؿلم الجباٌ وفي هھايت املمغ وان يلف ؾام الانفاوي وھى ال

 :يمخط ي حىاص مً  هاع ػعكاء وغلي يؿاعه ؾاوؽ وابدؿم وكاٌ 

 اهفش في البىق يا ؾاوؽ الان كبل ان يغهب  الػماللت الجباٌ   -

فأقاع ؾاوؽ هدى هفغ مً الجً وهفش مغه واخض في بىق هبحر وزغج الهىث 

ان وله وبػض لخظه زغحذ صعحاصا الاخمغ مؼ غكغه الاف يھؼ اعحاء املي

فاعؽ مً فغؾان الجً الاخمغ مً بحن الىھىف والؿغاصيب جدمل ؾيىف 

مً هاع خمغاء مكخػله جخدغن بحن كىاث الػماللت في زفت وعقاكت وبؿغغت 

الغيذ وجخُايغ عكاب الػماللت وحؿلِ الاحؿاص غلي الاعى وزم جلضمذ 

الجً الاخمغ هدى الجباٌ وبؿغغت الغيذ اَاخذ  فغكت مً مائه فاعؽ مً

بغؤؤؽ الػماللت التي جدؿلم الجباٌ وؾلُذ الاحؿاص مً غلي الجباٌ  

   :صون الغؤؤؽ وأبدؿم ؾاوؽ كائال
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 ان الػماللت ال يغون الجً الاخمغ ؟  -

 :فلاٌ ؾام  

بالُبؼ ياؾاوؽ فالجً الاخمغ له كضعه غلي  الخسفي هبحره والػماللت   -

 ون غً عؤيخھم يعجؼ 

بضاء الػماللت في التراحؼ الي هھايت املمغ وهجر غضص هبحر مىھم في الىنٌى الي 

 :هھايت الُغيم  وكبل ان يسغج اخض مىھم كاٌ ؾام 

 الىفست الشاهيت ياؾاوؽ  - 

 واقاع ؾاوؽ هدى هفغ مً الجً وغلي الفىع  هفش في البىق مغه زاهيه 

يت املمغ اللائض بغضاصي ومػت الف ماعص وظھغ مً جدذ الشلج املتراهم في هھا

مً الجً في حجم الاكؼام لھم عؤؽ مؿخضيغه حكبه زمغه البُيش وبػض 

لخظه جطخم ول ماعص مىھم وانبذ في حجم الػماللت بل اٌَى مىھم 

واحؿاصھم مفخىلهالػًالث يدملىن الؿيىف في ايضيھم وعهٌ الجميؼ في 

حن بػًھم البػٌ والخدمذ اججاه الػماللت ونغر الػماللت بلىه مصجػ

 اللىاث مؼ  بػًھا البػٌ .

  :اعجضي ؾام جلً الخىط الخضيضيه الخمغاء التي  جسفي ههف وحھه وكاٌ

 ھيا بىا ياؾاوؽ   - 
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وجلضم ؾام وھى غلي الفغؽ الىاعي وزلفت اهثر مً زالزحن الف هفغ مً 

 الجً غلي زيىلھم يلُدمىن املمغ يًغبىن الػماللت في اعحلھم يغباث

حعجحزيه وغىضما يؿلِ الػمالق غلي الاعى يًغبىن الاغىاق ويفهلىن 

الجؿض غً الغئـ وجدىازغث الضماء في ول ميان وكفؼ ؾام مً فىق الفغؽ 

متر ويدمل في يضه اليمىا ؾيفا له ههل  50وجطخم بكضه ختي انبذ َىله 

خاص والمؼ وفي اليض اليؿغا صعع مؿخضيغ غمالق يًغب عؤؽ الػماللت 

والضماء واقالء  الجشث جدىازغ في ول ميان اهخهف الىھاع وماػالذ  ويُػً

املػغهه مؿخمغه اليل يُػً ويلخل الػماللت واهذ اقبه بمجؼعه لىً أباصيغ 

اؾخُاع في ؾاغاث كليله ازىاء املػغهه ئغاصه جىظيم نفىفه مغه ازغي وجم 

م جىشيف جلؿيم الجيل الي ميمىت وميؿغه وكلب وهايل وان كائض امليؿغه وج

الھجىم غلي صعحاصا وههب املجاهيم وؾِ امليضان وبضاء يغمي هغاث حجغيه 

ضخمه هدى كىاث صعحاصا التي جغاحػذ غضه امياٌ للخلف هديجه اللهف 

الػىيف مً الػماللت وجضزلذ كىاث غماللت الجباٌ والىھىف وبضاء 

الجميؼ يًغب ويمؼق كىاث صعحاصا واؾخُاع هايل ان يهىؼ نغغه وؾِ 

هفىف وحكدذ اللىاث وماث الىشحر مىھم فخدىلذ صعحاصا الي صزان ال

اؾىص هشيف يُحر في الؿماء ويضزل في اهف الػمالق وغىضما جسغج يىفجغ 

الجؿض ويخدٌى الي اقالء وبضائذ باقي اللىاث جفػل مشلھا لىً لم يىً 
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الػضص هبحر هديجه الاحھاص الكضيض الظي اناب  كىاث صعحاصا فاملػغهه 

والػماللت اقضاء ولم يىً الامغ ؾھل غلي بغضاصي وكىاجه فيان خاميت 

مؿيُغ غلي الىيؼ جماما ختي اهخهاف الىھاع لىً بػض ان حمؼ أباصيغ 

كىاجه وأغاص جىظيم نفىفت وان الھجىم غلي بغضاصي اغىف واقض مً طي 

كبل فھى يدمي املخغج الىخيض للىاث أباصيغ وان لم يىجر في ازتراق نفىف 

ىف يللي خخفت ھى وكىاجه ويضفىىن اخياء في ھظا املمغ امللػىن بغضاصي ؾ

الظي أغضه ؾام لييىن ملبره لھم ولظلً كام اباصيغ بكً غاعاث مىشفت 

وكىيه وغضص حكىيالث ال خهغ لھا غلي طلً املىكؼ واؾخماث بغضاصي ومً 

مػه في الضفاع غً املىكؼ بيل مالضيھم مً كىه وؾلِ مىھم الىشحر زانت 

اقدبً مػھم كىاث الػماللت التي جدمل الھغاوه فيان اللخاٌ له َػم غىضما 

ازغ والجميؼ يجزف ويؿخبؿل في الضفاع غً الىلُه التي ؾخجػل اباصيغ 

 يديا  مً حضيض 

اقدبىذ كىاث بغضاصي بالؿيىف والغماح مؼ كىاث الػماللت واعجفؼ الغباع 

 ٌ مغه يكاھضون  والهغار ختي ان الػماللت اهضھكى مً كىه الجً فھم او

مشل ھظه اللىه وعغم طلً ظلذ الُػىاث واللىماث والًغب بالھغاوه يميىا 

 ويؿاعا  للخغوج مً ھظا املمغ 
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حؿغب الي أطن ؾام وؾِ املػغهه زبر مىث بغضاصي ومً مػت وان الجه 

اع في الؿماء  الخلفيت للممغ انبدذ بال خمايت فخدٌى الي َائغ غمالق َو

مغ ووحض بغضاصي يلاجل بيل قغاؾت وؾِ غضص ال ختي ونل الي هھايت امل

خهغ له مً الػماللت وايلً ان ھظه الىلُه ؾىف يخم ازتراكھا غما كغيب 

بػض ان ماجذ ههف كىاث بغضاصي في الضفاغت غىھا فػاص الي قيله الاٌو 

  :مغه ازغي  ووكف بجىاع بغضاصي وؾِ املػغهه وكاٌ له

ف الھجىم مً حه الكغق وؾىف اجغن لھم مؿاخت للخغوج والھغب وهش  -

 اعؾل لً كىاث ايافيت يجب ان يسغج الػماللت كبل مغيب  الكمـ 

جدٌى ؾام الي َائغ مغه ازغي وغاص الي نفىفه وبدث غً ؾاوؽ وؾِ 

املػغهه فيان يلاجل الػماللت بيل كىه فخدٌى الي غمالق مشلھم يمؼق 

رب مىه ؾام احؿاصھم جمؼيلا ويُيذ بغؤؤؾھم بًغبه ؾيف  واخضه فاكت

 :وكاٌ

اعؾل زالر فغق مً الجً الُياع الي بغضاصي احػلھم يىشفىن الھجىم مً   -

حه الكغق واسخب كىاجىا جضعيجيا الي الجىىب وازىاء الاوسخاب هشف هحران 

 الجً الُياع غلي الػماللت ختي ال يالخلىا  اخض .

ع في جىشيف بضاء ؾاوؽ في جىفيظ امغ امللً ؾام الانفاوي وبضاء الجً الُيا

الھجىم مً حه الكغق بجىاع كىاث بغضاصي وبػض اكل مً ؾاغت واهذ 
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كىاث أباصيغ جسغج مً املمغ ھاعبت بػض ان جسيلى ان ؾام ييسخب بلىاجه 

وعغم نياح اباصيغ غليھم بأن ال يتراحػى الا ان الجميؼ وان يھغب  مً اعى 

 املػغهه 

غلي خلٌى الظالم اوقىذ الكمـ غلي الغغوب ولم يدبلي ؾىي صكائم 

واوسخبذ كىاث ؾام ولھا مً املمغ وأباصيغ حمؼ ههف كىاجه املخبليت وظً 

ان ؾام يھغب مً امامه وجىغل في املمغ اهثر واهثر صون ملاومه فھى يغي ان 

كىاث ؾام جھغب وھى الان يُاعصھم وفي لخظه اهھاعث غليت ؾلؿله حبليت 

اهخلاٌ اوي وزغحى مً املمغ  مً اليمحن واليؿاع لىً أباصيغ وهايل اهخللى

كبل ان يؿلِ غليھم الجباٌ التي يغبھا ؾام بهىلجاهه يغبه واخضه 

 لخىھاع غلي باقي كىاث أباصيغ 

 وجلط ي غلي باقي الجيل بأهمله في لخظه  واخضه .
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 ..االتفاقانفظم انراتع ..
  

ماء حلـ ؾام في غغفت الاحخماغاث باللهغ في اململىه الجىىبيه وص

الػماللت جلُش حؿضه ووحه ووكف خىله بغضاصي وصعحاصا وؾاوؽ  وباقي 

  :كاصه الجيل وكاٌ لھم

اليىم وان الىهغ خليفىا وھغب أباصيغ ومً مػت والبليت املخبليت ماجذ   -

 جدذ اهھياعاث الجباٌ  لىني اجىكؼ اهه ؾىف يػىص مغه ازغي 

  :فلالذ صعحاصا 

اقھغ كبل ان يجمؼ نفىف حيكه مغه  اظً اهه امامه اهثر مً زالر  -

 ازغي بػض ان حكدخض  وھغبذ 

 :فلاٌ بغضاصي 

اها اجفم مؼ صعحاصا فبػض الخؿاعه الفاصخت التي لخلذ به ال اظً ان   -

 اغاصه جىظيم نفىف الػمالم  مھم ؾھله 

 :وكاٌ ؾاوؽ وھى يضاغب لخيخت بأنبػت  

الكيل هخجىب الخغب  يجب ان جسًؼ الػماللت لىا ووؿيُغ غليھا وبھظا  -

 مػھم ووؿلب أباصيغ  اھم اؾلخخت زم مُاعصه زجزيغ مشله امغ ؾھل 

 :فلاٌ ؾام  
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 وهيف هفػل ھظا ؟ ھل وػغى غليھم الظھب  والفًه   -

 :فلاٌ ؾاوؽ بػض ان جىھض 

مً كضيم الاٌػ وكبل زلم الجً غلي الاعى واهذ ھىان مسلىكاث ازغي   -

ً اقضاء اكىياء ولھم خًاعه غظيمه وھم حػيل غلي الاعى حؿمي املً والخ

هديجه الخغوب وؾفً  هللااكىي مً الجً ؾبػىن الف مغه لىً اباصھم 

اعه  الضماء وھىالء اللىم واهذ لھم خغوب مؼ الػماللت َاعه يىھؼمىن َو

يھؼمىن ختي حاء واخض مً املً يمخلً سخغ غظيم ونىؼ نىلجان مسخىع 

غليھم فبمجغص ان مؿً الهىلجان  للؿيُغه غلي الػماللت وبالفػل ؾيُغ

في يضه عهػذ امامه ول كبائل الػماللت وامخشلى ألوامغه ولم يؿخُؼ اخض ان 

يػص ي له امغ لىً بػض مىث ھظ الصخو ؾغق اخضھم الهىلجان وازفاه 

 في ميان ما في  مضيىه ؾحزاع وھي اغظم مضن املً 

  :فلاٌ بغضاصي 

غلي  الهىلجان للؿيُغه غلي ھل جلهض مً كهخً ھظه ان هظھب ووػثر   -

 الػماللت ؟

  :فىظغ له ؾاوؽ وكاٌ وھى يبدؿم في صھاء 

 الم حكخاق الي مغامغه ازغي مشل الايام  الخىالي   -

  :ابدؿم ؾام وكاٌ 
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 .غضا  غىض الفجغ الي مضيىت ؾحزاع ؾىف هغخل ،اهذ صاھيت الجً ياؾاوؽ   -

 :فلالذ صعحاصا 

 ن كائض وھل ؾىترن اململىه ھىظا صو   - 

  :فلاٌ ؾام 

ان اباصيغ لً يػىص ولم يىانل الھجىم الا بػض زالر او اعبؼ اقھغ غلي   -

الاكل وؾىف اجغن فيىم اللائض قىعػان يػيض جىظيم نفىفىا ويدمي  

 املمالً في غيابي اها واهتي وبغضاصي وؾاوؽ 

  :ابدؿمذ صعحاصا وكالذ 

 ً الغخله ھل حػني يامىالي اهني ؾىف اطھب مػً في  جل  -

بالُبؼ فبػض الصجاغت والبؿاله التي أظھغجيھا اليىم يجب ان جيىوي معي   -

 في الػشىع غلي  الهىلجان

ھظا قغف غظيم يامىالي فىم خلمذ ان اطھب مػً في مغامغه مىظ   -

 اغىام غضيضه غىضما هىذ  اؾمؼ ابي يلو غلي مغامغاجً 
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  ..تذاٌح انرحهح.. انفظم اخلايص 
 

غغفت مؿخضيغه حضعاهھا مً الدجاعه يؼيىھا بػٌ املكاغل احخمؼ  صازل

ؾام مؼ بغضاصي وؾاوؽ وصعحاصا مً احل الاهخُالق في عخله البدث غً  

  :الهىلجان وكاٌ لھم

ؾىف اكىم بفخذ بىابه الػبىع الي مضيىت ؾحزاع لىً يجب ان هخىدي الخؼع   -

 حيضا فأها ال  اغلم غً ھظه املضيىه ش ئ 

  :وؽفلاٌ ؾا 

 اَمئن يامىال فھي مضيىه مھجىعه   - 

 :فلاٌ ؾام  

  هللائطن غلي بغهه   -

أقاع ؾام بهىلجاهه هدى الجضاع وجمخم ببػٌ الىالم الغحر مفھىم وظھغ 

في الجضاع صوامه مؿخضيغه غبر الجميؼ مً زاللھا الي الجه الازغي وبػض 

غاليت لخظاث اوغللذ الضوامه ووكف الجميؼ وؾِ غابت لھا اشجاع 

ضخمت والشلج يديِ بھم مً ول ميان ، كاص ؾام الُغيم  وؾِ الغابت 

 :خيىما كاٌ 

 اظً ان مضزل املضيىت غلي خضوص الغابت   - 
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 فلاٌ بغضاصي وھى يدبؼ امللً ؾام في زُىاث  ؾغيػت 

 وهيف ؾىجض الهىلجان اهىا ال وػلم مياهت  - 

 :فطخً ؾاوؽ وكاٌ

 يان الهىلجان ؾىف هجض الفخت جغقضها الي م  - 

  :فلُب بغضاصي خاحبيت وكاٌ في غًب 

 ال حسخغ مني يا ؾاوؽ اها اؾئل غً زُت  البدث   -

  :فلاٌ ؾام 

 مً املإهض اهىا ؾىف هجضه بُغيلت او بأزغي  ال جللم   -

زغج الجميؼ مً الغابت بػض ههف ؾاغت ليجضو بلايا ؾىع مخھضم مً 

وھى يىظغ الي ھظه البىابت الطخمه  الفًه وبلايا بىابه فىالطيت فخلضم ؾام 

 :كائال 

 ياله مً بىاء ضخم   - 

  :فلاٌ ؾاوؽ 

 اها لم اعي في خياحي ؾىع وبىابه بھظه  الطخامت   -

جلضم ؾام هدى البىابه في زُىاث ؾغيػت وظھغث املضيىه بلهىعھا 

الطخمه وبلايا املباوي املخھضمه وبػٌ الخمازيل املخھضمه ھىا وھىان فيان 

ىخهف املضيىت جمشاٌ مً الغزام لُائغ عجيب لم يغاه ؾام مً كبل في م
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والح في الافم كلػت ضخمه لھا ابغاج غاليت واؾىاع مىيػت مھيبت في ھيئخھا 

  :فلاٌ بغضاصي وھى يىظغ الي جلً  الللػت

 اهھا غلي مؿحره زالر ايام مً ھىا   - 

  :فلاٌ ؾام 

 ث ومؼ طلً فھي جظھغ ووأهھا غلي بػض زُىا  - 

  :فلاٌ ؾاوؽ 

 اهھا جبث الغغب في كلىب الجان كبل البكغ   - 

  :فلالذ صعحاصا 

 وملاطا ھي الىخيضه الغحر مھضمه فيل اللهىع  واملىاٌػ ھىا مھضمه   -

 :فىظغ الجميؼ هدىھا وكاٌ ؾام  

 اظً ان جلً الللػت جدىي ؾغا ويجب ان  هىدكفت   -

جلضم ؾام يلىص الُغيم الي الللػت وغبر جلً الؿاخت الاماميت للمضيىت ختي 

  :ونل الي ممغ  ييم بحن حبلحن زاعج املضيىه فلاٌ ؾاوؽ

 اظً ان الللػت غلي اَغاف املضيىه   - 

 :فلاٌ ؾام  

اهھا في كلب املضيىه ياؾاوؽ فبػض غبىع جلً الجباٌ ؾىىدكف ان الللػت   -

 والجباٌ ماھي الا فانل بحن البىابت واملضيىت وؾِ املضيىت جمام  
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   :زم جىكف غً الخغهه واقاع لھم بالخىكف وكاٌ 

 اظً ان ھىان اخض يخدبػىا مىظ ان صزلىا املضيىه   -

فبضاء الجيمؼ يىظغ خىله بيني الجباٌ واملمغاث  الًيلت لىىھم لم يجضو 

  :اخض فلاٌ بغضاصي

 اخض  اقػغ بمً يتربو بىا لىني لم أعي   - 

  :اقھغث صعحاصا ؾيفا وازغحذ مً يضھا اليؿغا  صعغا فط ي وكالذ

 ان وان ھىان مً يتربو بىا فھظا ؾييىن مً  ؾىء خظه   -

بيىما وان ؾام يخلفذ خىله يميىا ويؿاعا وكؼ بهغه غلي حؿض يسخفي بحن 

الجباٌ وغىضما صكم الىظغ حيضا وحض شخو هديل اؾىص البكغه له عأؽ 

خضيغجان ؾىصاء وحضائل قػغه جهل الي الاعى فأقاع َىلي وغيىان مؿ

بهىلجاهه ججاه ھظا الصخو واللا غليت حػىطه جلجيم فظھغ خٌى حؿضه 

ؾالؾل مً هاع ػعكاء وؾلِ ھظا الصخو غلي الاعى وھى يخألم وفي ملر 

البهغ ظھغث َاكت مً الؿماء فًيت اللىن يدبػھا عياح غىيفت اَاخذ 

زغج مً الُاكت غكغون هفغ مً املً في هفـ بؿام واملجمىغت غلي الاعى و 

ھيئه الصخو الظي الخفذ خىله الؿالؾل الىاعيت قاھغيً ؾيىف مً هاع 

فھب ؾام غلي كضميت واقھغ ؾيفت وكفؼ في الھىاء هدى اخض الخغاؽ 

واَاح بغأؾت فخدٌى حؿض الخاعؽ الي عماص في لخظاث زم اؾخاصع غلي 



 
 

~ 42  ~  
 

الشاوي الي ههفحن وجدىلذ  اَغاف انابػت هغاكو باليت وقم الخاعؽ

صعحاصا الي صزان اؾىص يضزل مً فم الخغاؽ وجسغج مىه ؾغيػا فيىفجغ 

الخاعؽ زم جىكفذ لخظه غىضما قػغث ان غضص الخغاؽ في أػصياص  

 :فهاخذ غلي ؾام كائال

 يجب ان وغلم البىابه اهھم يخىافضون غليىا  والىمل   -

لھا جسغج مىھا فأقاع فىظغ ؾام هدى البىابه وعأي اغضاص ال خهغ 

بهىلجاهه هدى البىابه وجمخم ببػٌ الىالم الغحر مفھىم واوغللذ البىابه 

في لخظاث واوكغل ؾاوؽ وبغضاصي بهغاع مغيغ مؼ الخغاؽ التي الخفذ 

خىلھم والجغاص املىدكغ وھم يًغبىن بؿيىفھم يميىا ويؿاعا يفخخىن 

خاميت جسغج مً فمه الاحؿاص واغخلي بغضاصي جل وكفؼ مىه وھى يىفث هاع 

جدغق ول الخغاؽ بيىما نىؼ ؾام عياح غاجيت بهىلجاهه ابخلػذ مػظم 

الخغاؽ في لخظاث ختي اهھا فخذ احؿاصھم مً قضجھا زم ازظ يًغب 

بهىلجاهه البليت املخبليت وغلي الجاهب الازغ كامذ صعحاصا بمدانغه اخض 

ن ما اهخھذ الخغاؽ في ػاويه بػيضه وويػذ ههل ؾيفھا غلي غىلت وؾغغا

املػغهه واهدبه ؾام الي صعحاصا فاججه اليھا وبغضاصي وؾاوؽ يدبػاهه فلبٌ 

  :ؾام غلي الخاعؽ مً غىلت  بلبًت فالطيت وكاٌ

 مً اهخم ومً اعؾلىم ؟  - 
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 :فىظغ له الخاعؽ في عغب وكاٌ 

 ؾىف اكٌى لً ول قيئ لىً ال جلخلني   - 

 جدضر اطن   - 

ىا الخاعؽ الاهبر) بھامحر( مً احل كخلً هدً خغاؽ الهىلجان واعؾل  -

 ختي ال جدهل غلي  الهىلجان 

   :فلاٌ ؾام وھى يبدؿم في زبث وصھاء 

 وهيف غلم الخاعؽ الاهبر بلضومي ؟  -

 فلاٌ الخاعؽ وھى يداٌو ان يلخلذ اهفاؾت  

حاء هفغ مً الجً ليله امـ اؾمه أباصيغ وھى  مً ازبر الخاعؽ الاهبر   -

 بكأهً 

 يً احض خاعؾً الاهبر ھظا وايً الهىلجانوا  - 

 في الللػت والهىلجان في كاع البدحره الؼعكاء   - 

  ؟وهيف ههل اليھا  - 

ؾىف جخجه قغكا وحػبر زالر وصيان بػضھھا جهل الي الللػت وفي الفىاء   -

 الخلفي لھا ؾخجض  البدحره الؼعكاء 

  :فىظغث له صعحاصا هظغه طاث مغظي وكالذ له 

 اط ال وؿلً الُغيم الاكهغ الي الللػت ومل  - 
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 :فلاٌ الخغاؽ 

ان الُغيم الي الللػت مسخىع ولما جلضمذ في ھظا الُغيم ؾدكػغ ان   -

الللػت جبخػض ولً جهل اليھا ابضا وال يىحض َغيم ازغ ؾىي َغيم الىصيان 

 نضكني اها اخضزً بالهضق فأها لم اعي  ملً مً ملىن الجً في كىجً 

 :فلاٌ ؾام  

 وهيف ههل الي الخاعؽ الاهبر   - 

لً حؿخُيؼ الىنٌى اليه ابضا فالللػت اقبه باملخاھت لىً يمىىً ان   -

جدهل غلي الهىلجان وغىض خهىلً غليت ؾىف يمىث الخاعؽ الاهبر 

فمھمخت ھي خمايت الهىلجان وان ؾغق ؾىف  يمىث في الخاٌ وهخدغع هدً 

 مً اؾخػباصه 

لخاعؽ فظھغ  خٌى حؿضه ؾالؾل مً هاع عفؼ ؾام نىلجاهه ويغب به ا

 :وكاٌ ؾام 

 لً اكخلً لىني اهخفي بخليضن ھىظا ختي اخهل غلي الهىلجان   -

  

  

  

 



 
 

~ 45  ~  
 

  ..انتحذي.. انفظم انطادش 
 

  :كاص ؾام الُغيم هدى واصي الغماٌ قاھغا ؾيفت  وكاٌ

هدً ال وػلم ماطا ؾىىاحه في ھظا الىاصي  ولظلً يجب غليىم اليلظه   -

 ا والاؾخػضاص صائم

 :فلالذ صعحاصا  

 اظً اهىا ؾىىاحه بػٌ الخغاؽ ايًا   - 

  :جىھض ؾام وكاٌ 

 أي ما وان ما ؾىىاحه فيجب الاؾخػضاص له  واليلظه   -

الغمليت وبػٌ الىسل  وان الىاصي فؿيذ به الىشحر مً الغماٌ والىشبان

  :املخىازغ ھىا وھىان  والكمـ خاعكت جلھب الاحؿاص فلاٌ بغضاصي

 اهه واصي مسخىع والخغاعه جسخلف غً باقي  املضيىه   -

  :فلاٌ ؾاوؽ 

 اظً ان خغاعه الكمـ اعخم مً بغص الكخاء  والشلىج   -

وان الىاصي فؿيذ والىشبان الغمليت في ول ميان ومً الىظغه الاولي اغخلض 

  :ؾام اهه ؾىف يػبرون  الىاصي في ايام او اؾابيؼ غىضما كاٌ
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 ؾىف وؿلً؟اي اججاه  -

  :فلاٌ بغضاصي وھى يكحر هدى الكغق  

 اظً مً ھظا الاججاه   - 

 :فلالذ صعحاصا وھى حكحر هدى الغغب  

بل الغغب الن الللػت هدى الكغق واطا وان الُغيم اليھا مسخىع فيجب   -

 ان هخسظ الُغيم  املػاهـ لھا 

 :فلاٌ ؾاوؽ 

 اهھا وعزذ مً ابيھا الظواء الخاص واللىه   - 

  :أبدؿم ؾام وكاٌف 

ؾىف هخجه الي الغغب هما كالذ صعحاصا في جلً الازىاء وان يجلـ بھامحر  

الخاعؽ الاهبر للهىلجان غلي غغف مً هاع في غغفت مً الدجاعه صازل 

الللػت واملكاغل جؼيً الجضعان ويلف امامه ازىان مً الخغاؽ وظھغ 

 ٌ   :الغًب  غلي وحھه وھى يلى

 الهىلجان يىھؼمىن  مً هفغ مً الجً ؟ هيف ھغب مىىم ؟ خغاؽ  -

 :فلاٌ اخض الخغاؽ  

اهه اكىي مىا ويخسظ نىعه بكغيت ومػه اجباع  اكىياء اقضاء ان كىجه   -

 حػاصٌ كىجً 
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  :فهغر بھامحر وكاٌ 

 ال اخض يػاصٌ كىحي ابضا ايھا الجبان  -

 :فلاٌ اخض الخغاؽ  

  .....اكهض اهه  - 

  :فلاَػت الخاعؽ الاهبر وكاٌ 

 اججه ھظا املخلىق ؟ايً   - 

اهه ؾلً َغيم الىصيان للض احبروي غلي ان اغترف بميان الهىلجان لىني   -

 زضغخت وحػلخت يؿلً َغيم الىصيان وال اظً اهه ؾىف يسغج  مىه حي ابضا 

  :فلاٌ الخاعؽ الاهبر وھى يفىغ 

ؾىف يىجي مً الىصيان وفي ان وان بھظه اللىه واملھاعه فمً املإهض اهه  -

 ايام ؾىف  يهل الي ھىا  غضون 

 :فلاٌ الخاعؽ 

اهني جسلهذ مً ؾالؾل الىاع بأعجىبه  واؾخُيؼ ان اؾخمغ في مُاعصه   -

 ھظا الجني 

انمذ ايھا الغبي .. لً يؿخُيؼ اخضهم الاهخهاع غليت يجب ان وؿخسضم   -

 مػه صھاء  الشػالب 

 ؟وماطا ؾىفػل ھل ؾىيخظغه ھىا   - 
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ان يسغج مً مضيىت ؾحزاع خيا ھى واجباغت ؾىف وػض له فسا ومً املخاٌ 

 لىً اوال يجب غليً ان ججمؼ ول الخغاؽ واها ؾىف اغُـ في 

 البدحره واجدضر مؼ ؾيان البيدغه الؼعكاء في  امغ ھام  
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 ..واداي انريال .. انطاتعانفظم 
  

كُؼ ؾام وعفاكت غضه امياٌ وؾِ واصي الغماٌ  جدذ اقػت الكمـ 

لم يدبلي ؾىي زالر اميال ختي هسغج مً ھظا    - املخغكت غىضما كاٌ بغضاصي

 الىاصي 

  :فلاٌ ؾام 

ومؼ طلً ال اقػغ بالُمئىيىت كلبي يدضزني ان ھىان قيئ ما ؾىف يدضر   -

وغىضما اهھي ؾام غباعجه اعجفػذ الغماٌ مً ولظلً اَلب مىىم  اليلظه 

 امام غيىه يدميھا مًخىله وقػغ ان ھىان غانفت عمليت فىيؼ يضه 

الغماٌ التي بضاءث جىدكغ في الھىاء وؾغغان ما جدٌى الامغ الي غانفت 

قضيضه جدمل الغماٌ امام اغيىھم وعجؼ الجميؼ غً الابهاع وقػغ ؾام 

بىزظه في ان ھىان مً يخدغن وؾِ الػانفت الغمليت بؿغغت الغيذ وقػغ 

 ػعاغت الايؿغ وؾغغان ما ؾاٌ الضماء  مىھا 

ماما لىىه ؾمؼ نىث صعحاصا جهغر وبغضاصي واهذ الغماٌ حػمي بهغه ج

يىاصي غليت وؾاوؽ يهيذ كائال قيئا لىً نىث الغياح وان اكىي ولم 

يهل الي أطهه اي قيئ فداٌو ؾام فخذ غيىت وؾِ الغماٌ لىىه لم يؿخُيؼ 
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لىىه ملر َيف ابيٌ يدمل ؾيفا يغهٌ وؾِ الػانفت بؿغغت الغيذ في 

 خىله   جلً اللخظه التي فخذ غيىه لحري ما

واهذ صعحاصا جهاعع املىث مً احل البلاء غىضما خملخھا الغياح ووأهھا عيكت 

في الھىاء وقػغث ان اونالھا جخفخذ وان ھىان مً يمؿً بأَغافھا الاعبػت 

ويجظبھما في اججاھاث مسخلفت ونغزذ نغزت غًب خاولذ ان جخدٌى 

مً قضه  الي صزان اؾىص لىىھا قػغث بىهل خاص يسترق فسظيھا فهغزذ

 الالم وظلذ جداٌو الھغب مً جلً  الضوامه الغمليت .

خيىما وان بغضاصي يخدغن في زفت وعقاكت وؾِ الضوامه الغمليت ويداٌو 

َػً جلً اليائىاث التي جخدغن بؿغغت الغيذ فياهذ يغباث ؾيفت ولھا 

جهيب الھىاء صون حضوي مما صفػت الي الىظغ بضكت وؾِ الضوامه وؾغيػا 

الغماٌ في غيىت انابخت بالػمي املإكذ وقػغ بؿاوؽ وھى يُلم ما حؿغبذ 

ويدكبث بلضمه في الاعى بيل مالضيه هغاث مً اللھب خٌى الػانفت الغمله 

 مً كىه  ختي ال جلخلػت الغياح 

قػغ ؾام بخدغن جلً اليائىاث مً خىله وبػض صكيلت مً الترهيظ جأهض اهھم 

يهىػىن بؿغغخھم الغياح الػاجيت يخدغوىن في قيل صائغي بؿغغت عھيبت ف

وبػض ان خفظ جدغواجھم وجىكػھا اقھغ ؾيفت واؾخػض حيضا وغىضما قػغ 

ػىت َػىت هافظه اؾلُخت  بأكتراب اخض اليائىاث جدغن بؿغغت الغيذ َو
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اعيا فھضاءث الغياح كليال مما ؾاغض بغضاصي في الخدغن بؿغغت اهبر بػض 

بفًل ؾغغخت في املإكذ وهجر ان اؾخُاع ان يخسلو مً انابخت بالػمي 

 َػً اخض اليائىاث َػىه هفظث  مً غىلت فؿلِ غلي الاعى 

وفجأء قػغ الجميؼ بىحىص قيئ يكفِ الػانفت الغمله ووأن ھىان مً 

يمخهھا وبػض لخظه غىضما ھضاءث الػانفت وؿبيا اهدكف الجميؼ ان 

كىه  ؾام جدٌى الي غمالق بضاء يكفِ الػانفت الغمليه في فمه ختي ان

 الكفِ حغلبذ غلي اليائىاث واؾلُخھم غلي الاعى حميػا 

ؾغغان ما جدٌى ؾام الي نىعجه الاولي بػض ان ھضائذ الاحىاء وهظغ الجميؼ 

له وغلي وحھھم ابدؿامه جىم غً ؾػاصجھم بالىهغ الظي خللىه  فلاٌ ؾام 

   :لھم

 ھل الجميؼ بسحر   -

 فلالذ صعحاصا  

 مىھا بػض كليل ازظث َػىه لىني ؾىف اقفي   - 

 :فلاٌ بغضاصي 

 ھل حؿخُيعي الخدغن   - 

 وػم ھيا بىا كبل ان حػىص جلً اليائىاث مغه ازغي   -
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فلاٌ بغضاصي وھى يخدغن مؼ باقي املجمىع في مداوله مىھم للُؼ الشالر 

 :امياٌ املخبليت في  اؾغع وكذ 

 ماھظه اليائىاث اها لم اعي مشلھا مً كبل   - 

 :فلاٌ ؾاوؽ 

 ً اهھم خغاؽ الىاصي اظ  - 

وجىكف الجميؼ غً الخدغن غىضما وحضو الغماٌ جىدهغ في ػاويه ما غلي 

الاعى وجدكيل في قيل وائىاث عمليت ضخمه جدمل ؾيىف غمالكت 

فخدغهذ صعحاصا بؿغغخھا املػھىصه وجدىلذ الي صزان اؾىص وظلذ جلخف 

جللذ  خٌى اليائىاث في ؾغغت الغيذ ناوػت صوامه قضيضه خىلھم لىىھا

يغبه اَاخذ بھا اعيا بيىما جدٌى ؾام الي غمالق في هفـ حجم جلً 

اليائىاث وابضاء يًغب بؿيفت يميىا ويؿاعا والغماٌ مً خىله جىدهغ غلي 

الاعى وجدكيل في قيل ھظه اليائىاث وؾغغان ما اهدكف ؾاوؽ وبغضاصي 

الاعى ان جلً اليائىاث الا جمىث بالؿيف فيلما حػىُھا جخفخذ الغماٌ غلي 

  :وييبػث املؼيض مىھم فهاح  بغضاصي غلي ؾام وكاٌ

 اھغب اهذ يامىالي وهدً  ؾىداٌو جىفحر الىكذ لً  ،اهھم يخيازغون  -

  :فهاح ؾام غليھم كائال 

 املاء يابغضصي  ،املاء  - 
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وبضاء ؾام في جىحيه نىلجاهه هدى اليائىاث الغمليت وزغج مىه ماء قضيض 

في لخظاث وفًُ بغضاصي وصعحاصا الي الخيله  فخدىلذ اليائىاث الي َحن

التي اجسظھا ؾام لللًاء غلي اليائىاث وبضاء الازىان في ازغاج املاء مً 

ايضيھم في اججاه اليائىاث الغمليه وهظغا الن ؾاوؽ ال يجيض نىؼ املاء مً 

الػضم مشلھم فأقھغ ؾيفت وبضاء في جفخيذ ول الىخل التي جخدٌى الي َحن 

 املىضمج مؼ الغماٌ .بفػل  املاء 
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  ..وادي انسواحف.. انثايٍانفظم  
  

زغج ؾام وعفاكت مً واصي الغماٌ بػض ان جم اللًاء غلي اليائىاث الغمليه 

وكُؼ مؿافت ميل وامل بحن ؾلؿلت حبليت ختي ونل غلي مكاعف غابت 

 اشجاعھا غاليت مدكابىت جذجب اقػت  الكمـ 

  :فلاٌ بغضاصي

 وي اظً اهىا ونلىا الي الىاصي الشا  - 

  :فلاٌ ؾام وھى يخلضمھم هدى الىاصي 

مً الؿھل الخىكؼ ما ؾىىاحھه في ھظا الىاصي  لىً يجب ان هسغج مىه   -

 بؿغغت 

وبضاء ؾام في الغهٌ وؾِ الغابت واملؿدىلػاجىالخكاعاث الغغيبت والُحن 

 :املجمىغت وحؿغب الي اطهه نىث ؾاوؽ وھى  يلٌى لضعحاصاوزلفت باقي 

 ي كهت جدىيھا البىائً  واخفاصن الان انبذ لضيي  -

 :فطخىذ صعحاصا وكالذ 

لً اوس ي ھظه املغامغه ابضا لىً غىضما اغىص  ؾامله ؾىف اغتٌز املغامغاث   -

 مؼ امللً ؾام 

  :فأبدؿم ؾام وكاٌ 
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 ؾمػخً يا صعحاصا  -

غظعا يامىالي زضمخً قغف واخب ان ازضم حاللخً في ميضان الخغب  - 

 املخلىكاث العجيبت ھظا افًل مً نغاع  جلً 

 :فلاٌ بغضاصي في صغابت  

مغامغه واخضه ججػلً جيسخبحن ھىظا ايً هىتي  غىضما كابلىا الھًابيىن   -

 وخها الاعى امللػىهحن 

  :ضخىذ صعحاصا وكالذ 

 اظً اهني هىذ َفله في طلً الىكذ   - 

جىكف ؾام غً الؿحر وؾِ مؿدىلؼ غفً يدؿغب مىه صزان ازًغ واقاع 

كف غىضما ؾمؼ نىث فديذ يكبه فديذ الشػابحن واقھغ الجميؼ لھم بالخى 

ؾيىفھم ومً زلف الاشجاع ظھغ سػبان ضخم بلكضيض الطخامت يخجاوػ 

متر وعأؾت في حجم عأؽ الفيل واهلٌ غلي بغضاصي واللخف خٌى  50َىله 

حؿضه في ؾغغت عجيبت وبضاء يػهغ حؿض بغضاصي فخدىلذ صعحاصا الي 

الشػبان وزغحذ مً فمه لىىه لم يىفجغ  صزان اؾىص وازتركذ اهف

واملػخاص وبغضاصي يداٌو َػً الشػبان بؿيفت لىً  الؿيف لً يسترق حلض 

 الشػبان ابضا 



 
 

~ 56  ~  
 

فخطخم ؾاوؽ وهظلً فػل ؾام وكبٌ ؾام غلي غىم الشػبان بيىما 

كبٌ ؾاوؽ غلي الىهف الؿفلي مً الشػبان وبضاء الازىان في حظب 

ـ لبػًھم البػٌ مما صفؼ الشػبان الي اَغاف الشػبان في اججاه مػاه

الابخػاص غً بغضاصي الظي هفث هاع خاميت مً فمه في اججاه الشػبان فىع 

ه غلي الاعى واخترق الشػبان غلي ازغ الىاع وكبل ان يھضاء الجميؼ  ؾلَى

قػغو بھؼه اعييه غىيفت وؾغغان ما ظھغ لھم مجمىغت مً الػىاهب 

 مللً ؾام الػمالكت الؿىصاء ختي ان ؾاوؽ وا

 واهى في حجم غلله الانبؼ وھم في خاله الخطخم  امام الػىاهب . 

جدٌى ؾام وبغضاصي الي َائغ الغر وبضاء في مھاحمت الػىاهب وھم يدللىن 

في الھىاء بيىما جدىلذ صعحاصا الي صزان اؾىص واهضفػذ في اججاه الػىاهب 

ػىاهب جباغا وظلذ جضزل وجسغج مً احؿاصھم في ؾغغت مؼھله وجىفجغ ال

ولما زغحخمً حؿض اخضھم بيىما بضاء ؾاوؽ في كُؼ اعحل الػىاهب 

الػمالكت ومً خحن الي ازغ وان يُحر في الھىاء ويُػً الػىاهب في غيىهھم 

ويغهٌ مً اؾفل الػىاهب ويلفؼ في الھىاء كفؼه غاليت ويكم بُىهھم 

  بيىما ؾام وؾاوؽ ييكبىن مسالبھم في احؿاص الػىاهب ويمؼكىهھا

وييفهلىن عؤؽ الػىاهب غً احؿاصھا بمىلاعھم بػض ان جدىلى الي َائغ 

الغر وفي جلً الازىاء بضاءث صعحاصا في اعؾل هغاث مً اللھب هدى احؿاص 
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جىكفذ وظھغ غلي وحھھا الغًب الػىاهب الىشحره التي جخىافض غليھم زم 

 ونغزذ نغزه كىيه جفخذ غلي ازغاه احؿاص الػىاهب ولھا واهفجغث مً

قضه املىحاث الهىجيه التي زغحذ مً خىجغه صعحاصا فھظه ھي مھاعه ازغي 

 مً  مھاعجھا املخػضصه 

 :غاص ؾام وؾاوؽ الي ھيئخھم الاولي وكاٌ  بغضاصي 

 اظً يامىالي يجب غليىا الخغوج مً ھظا  الىاصي بأي زمً   -

  :فلالذ صعحاصا 

 حمىا هيف جغاها جلً املخلىكاث وهدً مً الجً  وملاطا جھا  -

  :فلاٌ ؾاوؽ وھى يخلضم الجميؼ هدى الغغب في  اججاه الخغوج مً الىاصي

اهھا مسلىكاث مسخىعه مخىاحضه ھىا زهيها مً احل مھاحمت اي   -

شخو يداٌو الػبىع مً ھظا الىاصي ومً الُبيعي ان جغاها فال يؿخُيؼ 

 بكغي الىنٌى الي ھىا ولظلً جم سخغھا  زهيها ختي جغي الجان 

  :صعحاصافلالذ  

 اظً ان الخاعؽ زضغىا   - 

  :فلاٌ ؾام 

اها الان مخأهض مً اهه اعؾلىا الي ھظا الُغيم  ظىا مىه اهىا لً هسغج مً   -

 الىصيان الشالزت اخياء 



 
 

~ 58  ~  
 

بػض مغوع اهثر مً ؾاغت كُؼ فيھا ؾام وعفاكت اهثر مً ههف املؿافت في 

غجفؼ ويغجفؼ ھظا الىاصي ؾمؼ الجميؼ نىث َىحن قضيض وظل ھظا الُىحن ي

ختي انبذ يهم الاطان وبػض مغوع صكيلت او هدى طلً ظھغ في الؿماء 

مجمىغت مً الجغاص الػمالق ختي ان الجغاصه الىاخضه في حجم الفيل وبضاء 

ھجىم الجغاص غلي املجمىغت التي بضاءث جًغب بيؿىفھا الجغاص في ول 

ن يىفث الاججاھاث واههاب ؾاوؽ وصعحاصا اناباث بالغت وخاٌو ؾام ا

فيھم الىحران ويدغكھم لىً ولما ماث مىھم غضص يخىافض غليھم اغضاص اهثر 

وؾلِ بغضاصي غلي الاعى بػض مغوع اهثر مً ؾاغت وھى يهاعع واهثر 

الجغاص وبضاء الھجىم غليت بىثره فىكف ؾام وعفؼ نىلجاهت في الھىاء وزغج 

يؼ جفهل مىه يىء اػعق ؾغيػا ما جدٌى الي كبت ػعكاء فىق عؤؽ الجم

بيىھم وبحن الجغاص وبػض اكل مً صكيلت بضاء الجميؼ في اؾترصاص غافيخت 

 والكفاء مً ول الجغوح وبضاء 

ؾام يخدغن والجميؼ مػت جدذ اللبت التي نىػھا  وكاٌ ؾاوؽ وھى 

   :يطخً

 اهھا فىغه غبلغيت يامىالي   -

  :فلاٌ ؾام ؾازغا 

 ههفھم  هىا ؾىلاجلھم الي ابض الابضيً ولً هلط ي غلي  -
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ازتراكھا لىً واهذ جهيبت وان الجغاص يُحر فىق اللبت الؼعكاء مداوال 

  -5ناغلت ولما اكترب  مىھم ختي زغج ؾام ومً مػت مً طلً الىاصي  

 الىاصي املسخىع 
  

كُؼ ؾام طلً الكغيِ املائي الًيم ھى وباقي املجمىغت وبػض ان غبر 

هئيب له اعى نلبت والصخغ  الجميؼ الي الجت الازغي جبحن لھم واصي مظلم

فؿيذ ال يىحض به قيئ ؾىي الصخىع وبػٌ الخالٌ والھًاب فجلـ ؾام 

غلي الاعى واقاع بهىلجاهت في ػاويه بػيضه فظھغ مجمىغت مً الخُب 

 :املكخػل وبػض ان حلـ الجميؼ خٌى  الىاع كاٌ بغضاصي 

 الا يجب ان هخدغن في ؾغغت يامىالي   - 

  :فلاٌ ؾام 

 غ بالخػب والجىع يا بغضاصي الا حكػ  - 

في الخليلت اوي مخػب لىً البلاء ھىا فيت زُغ غلي خياجً يامىالي   -

 زانت بػض ما خضر في  الىاصي الاٌو والشاوي 

 :فلالذ صعحاصا  

 بغضاصي مػت ول الخم يامىالي فأها ال اظً ان  الخغاؽ   -

 :فلاَػھا ؾام كائال  
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 ؽ والىصيان هأول اوال زم هىلاف مؿألت الخغا  - 

اب مً  اقاع ؾام بهىلجاهت فظھغ امامھم مائضه هبحره غليھا ول ما لظ َو

يىع وفاهھت فجلـ الجميؼ يأول في  نمذ  انىاف الُػام مً لخىم َو

 وبػض ان اهخھى مً الاول 

  :كاٌ ؾاوؽ

 ؾىف اؾخلم اها هىبه الخغاؾت الاولي وازلضو  اهخم للىىم   -

 :فلاٌ بغضاصي  

اوؽ وؾىف اؾخلم اها هىبه  الخغاؾت الاولي فأها لم اعغب اؾترح اهذ ياؾ  -

 في الىىم الان 

 ھىظا اطن هما حكاء   - 

اؾخللي الجميؼ غلي الاعى وغام في هىم غميم بيىما ظل بغضاصي يُىف 

خىلھم ومً خحن الي ازغ يدؿلم اخض الخالٌ ويىظغ خىله والي امليان وله 

خاص خٌى غىلت وغىضما فخذ بيىما وان ؾام يغىم في الىىم قػغ بىهل 

 ٌ   :غيييت وحض  بغضاصي يجلـ فىكه وؾيفت غلي غىلت ويلى

 يجب ان جمىث ايھا امللً املخغُغؽ   - 

  :اهضھل ؾام وكاٌ 

 ماطا جفػل يا بغضاصي اها ؾام   - 
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وخاٌو ان يمض يضه في ھضوء يلخلِ الهىلجان لىً ؾغغان ماوحض بغضاصي 

ليظھغ بػض اهلكاع الضزان وسخت يىفجغ الي هخله مً الضزان الاؾىص 

ازغي مً بغضاصي جدمل ؾيف فػغف ؾام غلي الفىع ان مً خاٌو كخله ما 

 مسخىعه مً بغضاصي فھب واكفا غلي كضميه وكاٌ  وھى يبدؿم  ھى الا نىعه 

 لم اقً لخظه واخضه في اهً   - 

 :كاَػت بغضاصي وكاٌ 

ظا الىاصي ؾغيػا خياحي فضان يامىالي امللً لىً يجب ان هسغج  مً ھ  -

 فھى واصي مسخىع  

اؾديلظ ؾاوؽ وصعحاصا غلي نىث اهفجاع خاص وهخج غً ھظا الاهفجاع 

هخله مً الاصزىت حجبذ الغؤيت غىھم جماما وما ھي الا لخظاث ختي جبحن 

 لھم وحىص غكغاث اليسخ مً بغضاصي وؾاوؽ 

 وصعحاصا وؾام يلف الجميؼ خٌى بػًھم البػٌ  يىظغون الي بػًھم في

   :صھكت فلاٌ بغضاصي

 ؾىف اجىفل اها بأقباھي   -

فلالذ ول اليسخ التي حكبه هفـ امللىله وغىضما اقھغ ؾيفت واقدبً 

مػھم وان ول وسخ بغضاصي حكدبً مؼ بػًھا البػٌ وهظلً فػل ؾاوؽ 

وصعحاصا وما ھي الا لخظاث ختي ازخفذ اليسخ الانليه وؾِ اليسخ 
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ائت الخليلحن مً اقباھھم بيىما املسخىعه وانبذ ؾام ال يػغف انضاك

ظلذ وسخ ؾام جلف خىله جىظغ له في حعجب وولما جدغن يخدغوىن مشله 

فخدٌى الي َائغ غمالق فخدىلى مشله فػاص الي نىعجه الاولي فػاصث ول 

نىعه الي هفـ ھيئخت خاٌو ؾام الفغاع بػيضا غىھم لىىھم عهًى زلفت هما 

عفؼ الهىلجان الي الؿماء يغهٌ فخىكف غً الغهٌ وازغج نىلجاهه و 

وجمخم ببػٌ الىالم الغحر مفھىم وهظلً فػلذ ول اقباه ؾام وغىضما زغج 

مً نىلجان ؾام يىء ازًغ كىي لم يسغج مً نىلجان اقباه ؾام اي 

يىء وؾغيػا ما اناب الًىء الازًغ ول نىع ؾام وجدىلذ الي صزان 

الىالم بهىث  يُحر في الھىاء فأقاع بهىلجاهه هدى انضكاءه وكاٌ بػٌ

يػيف وفي ملر البهغ واملغىاَيـ اهجظب ول انضكاء ؾام الي الهىلجان 

في كىه غغيبت صون ان يخدىم اخض مىھم في هفؿت ووكفى بجىاعه ويغب ؾام 

الهىع الي صزان اؾىص باقي الاقباه بالهىلجان بًىء اخمغ فخدىلذ ول 

 :يُحر في الھىاء فىظغث  صعحاصا الي ؾام وكالذ 

 غغف هيف اقىغن يامىالي فھظه الهىع  واهذ جخدغن مشلىا جماما ال ا  -

 ال صاعي للكىغ ياصعحاصا والن يجب ان هسغج  مً ھىا كبل قغوق الكمـ   -
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وبضاء ؾام وعفاكت الخدغن في الاججاه الغغبي ختي زغج مً الىاصي املسخىع 

وبىابخھا  والح في الافم الللػت الؿىصاء بأؾىاعھا الػاليت وأبغاحھا  الكاھلت

 الفىالطيت .
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 ..انفخ.. تاضعانانفظم  
  

ازخباء ؾام وعفاكت زلف اخض املىاٌػ املھضمه  امام اؾىعا الللػت وكاٌ 

 :ؾاوؽ 

 هيف ؾىضزل الللػت ابىابھا مغللت وكلبي  يدضزني غً وحىص فش لىا   -

 :فلاٌ ؾام  

ھظا مإهض فأها ال اظً ان هبحر خغؽ  الهىلجان ؾىف يؿدؿلم بھظه   -

 ه الؿھىل

 :فلاٌ بغضاصي  

ؾىف اطھب اؾخُلؼ الامغ واغىص غلي الفىع وجدٌى بغضاصي الي َائغ   - 

نغحر بػض ان اطن له ؾام وخلم في الؿماء غاليا واحخاػ الؿىع الامامي 

للللػت بل وخلم فىق الللػت هفؿھا ختي ازخفي زلف السخب وؾغغان ما 

 :غاص اليھم وكاٌ  بػض ان غاص الي نىعجه الاولي 

ال يىحض اخض زلف الاؾىعا والبدحره الؼعكاء  في الخضيلت الخلفيت للللػت   -

 وال يىحض خغاؽ 

 :فىظغ ؾام هدى ؾاوؽ في حعجب وكالذ صعحاصا  

 امغ غغيب ايً طھب الخغاؽ ؟  - 
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 :فلاٌ ؾام  

ؾىف وػخمض غلي زضغت نغحره جىكف لىا الفش لىً يجب ان حؿمػىوي  - 

ػض والان ول مىىم يسخبئ في ميان حيضا ؾىف اقغح لىم ول ش يء فيما ب

 بػيض غً الازغ وغىض اقاعحي ؾدخدىلىن  الي َحر وجيخظغون غىض البدحره .

َاع ؾام وؾاوؽ بػض ان جدىلى الي َيىع نغحره وغبر ول مىھم الاؾىاع 

ختي بلغ خافت البدحرة الؼعكاء وغىضما ملؿذ كضم ؾام وؾاوؽ الاعى 

ً جدذ الاعى غكغاث الخغاؽ وغاصو الي نىعجھم الخليليت و ظھغث م

املضججحن بالؿالح وفي لخظه اللي ول مً الخغاؽ حػىيظه جلجيم غلي ؾام 

 وؾاوؽ اؾلُخھم اعيا صون  خغهه وخملىھم الخغاؽ الي صازل الللػت . 
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 ..اخلذعح ..  انعاشرانفظم 
  

وكف ؾام وؾالؾل مً الىاع خٌى حؿضه وؾاوؽ بجىاعه مليض بؿالؾل 

 ن الظي يجلـ غلي غغف مً خاعؽ الهىلجاھى الازغ في مىاحه 

 :الىاع وخىله اجباغت وضخً ضخىت غاليت وكاٌ 

الجميؼ يسكان وال اغغف ملاطا فأهذ مجغص  حني يػيف كليل الخيله   - 

 وؾىف جمىث غما كغيب 

 :فلاٌ ؾاوؽ 

 جأصب واهذ جساَب امللً ؾام   - 

  :فلاٌ هبحر الخغؽ 

اللهىم خاٌو  ايً ھى امللً اها ال اعي ملىن امامي بلي اعي لو مً -

 ؾغكت قيئ ال يسهت  فھل ھظا جهغف امللىن في ھظا الؼمان 

  :فلاٌ ؾام 

 اهدبه لىالمً ايھا املخبٌى والا حػلخً عماصا  جؼعوه الغياح   -

 :فطخً هبحر الخغؽ وكاٌ  
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الا جغي ويػً الان يا ؾام اهذ في مىكف  يػف ال يؿمذ لً بمساَبتي   -

ن كضميً وابيي واجىؾل لً مً احل ان ھل هىذ جظً اهني ؾىف اعهؼ بح

 حػفى غني اها  وعفيلي 

لم اجسيل ھظا لىً ال يغع اعهؼ ياؾام واَلب  الغخمه واوغضن اهً لً   -

 جىىلھا ابضا 

 ؾىف احػلً جىضم اقض الىضم   - 

كاٌ لي نضيلي اباصيغ اهً مخعجغف ومخىبر لىني لم اجهىعن بيل ھظه   -

اخلً الظغوف فػال اهذ ابً الانفاوي  في ول  العجغفت والخىبر ختي واهذ في

 جىبره وعجغفخت وغبائت املخىاھي 

  :فلاٌ ؾاوؽ غايبا 

 ازغؽ يا ملػىن ان ؾيضي ؾام وامللً  الانفاوي اغضٌ ملىن الجان  -

ھىظا جيبذ الىالب زلف اؾياصھا الا حػلم اوي ال ازص ي املىث هما ال   -

  ازغؾخً بُغيلتي ازص ي الهىث الػالي  واهصخً بسفٌ نىجً والا

 :فىظغ له ؾاوؽ هظغه غًب وكاٌ ؾام له 

ما ھي الا لخظاث يا هبحر الخغؽ وؾىف جللي مهغغً في الخاٌ وجىھاع   -

 ول ابدؿاماجً 
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ٌ  وضخياجً ويىھاع ھظا اللهغ لم يظھغ  ،فىق عأؾً ايھا  الخجزيغ املخدى

ً ؾىف هغي م الًيم غلي وحھه هبحر الخغؽ بل  ابدؿم ابدؿامه نفغاء

مىا ؾيىھاع اوال لىً في البضايت خضزني غً قػىعن واهذ جلف امام ػليل 

 مشل  هالب الؿىً الا ازحر في هفؿً الغغب 

  :ابدؿم ؾام ابدؿامه ؾازغه وكاٌ 

بل حؿحر في هفس ي الغشيان يھا املخبٌى لم ولً  يسلم ختي الان مً ييخهغ   -

 غلي ؾام الانفاوي 
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 ..لاءانثحريج انسر..   انفظم احلادي عشر 
  

  :وكف ؾام وؾاوؽ وبغضاصي وصعحاصا امام  البدحرة الؼعكاء وكاٌ لھم ؾام

جيخظغون ھىا وؾىف اغىص ومعي ؾىف اغُـ وخضي وؾِ البدحره واهخم  -

 الهىلجان غما  كغيب 

غُـ ؾام في البدحره هؿمىه يكم املاء بجؿضه في ؾغغت ووأهه جغبيض 

بھا الػضيض مً الُدالب اهخُلم جىا مً زىانت واهذ البدحره مً الاؾفل 

الػمالكت والظالم يديِ بھا مً ول حاهب فأقػل ؾام يضه بىىع اػعق كىي 

الجشث ھىا وھىان يىحر له املاء وظل مىُلم بؿغغخت وؾِ الُدالب وبػٌ 

ختي ظھغ له زالر خغاؽ لھم عأؽ َىيل وحؿض هديل وغيىان طاث قم 

ٌ مً اهىفھم وول َىلي واَغافھم حكبه الؼغاهف ويىحض زياقيم لھم بض

مىھم يدمل في يضه قىهت غمالكت فخأهض ؾام ان مھمخت اؾفل املاء ؾخيىن 

قاكت فىيؼ يضه غلي اهفت فخدىلذ الاهف الي زياقيم وازغج ؾيفا مً يضه 

واهُلم مؿغغا في اججاه الخغاؽ الشالزت فداٌو الخاعؽ الاٌو َػً ؾام 

غت زغافيت وبًغبه لىىه جفاصا الُػىت ببراغت قضيضه وابخػض غىھا بؿغ 

واخضه مً ؾيفت اَاح بغأؽ الخاعؽ فكػغ بلضم الخاعؽ الازغ جغوله في 

نضعه لىىه لم يغاه مً ؾغغت جدغهه وجدغن الخاعؽ الشالث وهسظ ؾام 
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بكىهخت غضه هسظاث مخخاليت وھى يضوع خىله ففخذ ؾام فمه وازغ مىھا عيذ 

الضوامه في كىي نىػذ صوامه هبحره ابخلػذ الخغاؽ وكفظ ؾام صازل 

ػً الخاعؽ الشالث غضه َػىاث  ؾغغت الغيذ اَاح بغاؽ الخاعؽ الشاوي َو

هافظه وبػض لخظاث ھضاء املاء مً خىله واؾخمغ في اهخُالكت وؾِ ماء 

البدحره ختي الح له مبني ضخم يكبه املػابض له بىابه زكبيت ضخمت 

اهه وغمضان مً انضاف البدغ والُدالب همذ غلي البىابه فأزغج نىلج

واقاع به هدى البىابه وزغج مىه يىء ازًغ كىي اهفجغ الباب غلي ازغ 

الًىء واهُلم والتربيض وصلف مً الباب الي الؿاخت الاماميت ووحض هفؿت 

صازل غغفت مؿخضيغه حضعاهھا مؼيىت باللإلإ الظي يكؼ يىء مبھغ يىحر 

ٌ الغغفت ولھا وفي نضع الغغفت وحض نىضوق هبحر مؼيً بالهضف ومً خى 

الهىضوق اعبػت جمازيل لخىعياث البدغ فاهُلم هدى الهىضوق لىً اهفجاع 

الخمازيل ابػضه غضه امخاع غً الهىضوق وزغج مً الخمازيل اعبػت خغاؽ 

حكؼ احؿاصھم بىاع ؾىصاء حضائل قػغھم حكبه الىغبان يهغزىن بلىه 

ونغزاجھم جهم الاطان فهغر ؾام مً قضه الالم وويؼ يضه غلي اطهه 

ا فھى قػغ ان اطهه ؾدىفجغ مً قضه الالم بضاء الخغاؽ في يغب يدميھ

ؾام بكػىعھم التي حكبه الىغبان وول يغبه يخللاھا ؾام غلي حؿضه 
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يخدٌى الجؼء الظي ؾلُذ غليه الًغبه الي حجغ فأبخػض ؾام غىھم وبضاء 

 يكػغ بالضواع هديجه  الهغار الظي يهضع غىھم صون جىكف 

ىكيذ واخض فخدٌى ؾام الي ؾمىه كغف غمالكت ھاحمه الاعبػت خغاؽ في ج

وفي ؾغغت هبحره صاع خىلھم وابخلؼ الاٌو زم مؼق حؿض الشاوي وجللي غضه 

يغباث مً قػغ الشالث والغابؼ وجدٌى غلي ازغ الًغبه الي نىعجه 

الخليليت واهدكف ان كضمه اليؿغا جذجغث فأزغج نىلجاهه ويغب 

الي اقالء وخاٌو الابخػاص غً الشالث الشالث يغبه اهفجغ غلي ازاعھا وجدٌى 

لىىه جللي يغبه غلي ؾاغضه الايمً املمؿىه بالهىلجان مً قػغ الخاعؽ 

الغابؼ فخدىلذ الي حجغ وكبل ان يؿلِ الهىلجان مً يضه جللاه بيضه 

اليؿغا ووحه يغبه مميخه الي الخاعؽ الغابؼ ؾلِ غلي الاعى وغاصث ول 

ي نىعجھا الخليليت فالسخغطھب بػض اَغاف ؾام التي جدىلذ الي حجغ ال

مىث الخغاؽ الاعبػت واججه ؾام هدى الهىضوق ووكف يخأمله لخظاث وكبل 

ان يمض يضه اليه ظھغث فخاه غايت في الجماٌ والغوغت مً حضعان الغغفت لھا 

قػغ اقبه بسيٍى الظھب لھا ههف اصمي وههف ؾمىه حغني بهىث 

ه الؿفلي وجخظذ غيىه غظب حميل ؾاخغ فأحؿػذ غحن ؾام وجضلي فى

والفخاه جلترب مىه عويضا عويضا والغىاء مؿخمغ ال يىلُؼ وبضاء ؾام يدؿم 

ابدؿامه بلھاء ووأهه جدذ جأزحر سخغ ما وبضاءث الفخاه جلخف خىله وجلف 
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قػغھا خٌى حؿض ؾام وھي حغني ختي اخىمذ كبًخھا غليه فخدىلذ الي 

قػغھا الظھبي جدٌى الي وخل قغؽ له اهياب خاصه وغحن واخضه في وحھه و 

زيٍى مً هاع خمغاء واحؿؼ فمھا وانبذ اهبر مً فم الخىث واؾىاهھا خاصه 

مخضازله في بػًھا البػٌ وأؾىان ؾمً اللغف فأهدبه ؾام واؾخػاص 

وغيت كبل ان جمؼكت بأؾىاهھا ويغب بهىلجاهه زىيِ قػغھا امللخف خٌى 

ھا ووحه لھا يغبه حؿضه فأختركذ وابخػضث غىه وھي جهغر فأبدؿم ؾام ل

 مً نىلجاهه جدىلذ غلي ازغ الًغبه  الي كُؼ نغحره 

اججه ؾام هدى الهىضوق وفخده بػضان كخل غغوؾت البدغ املسخىعه ووحض 

نىلجان مً الفًه له عأؽ مؿخضيغ وملبٌ مً الػاج مؼيً باالحجاع 

الىغيمت فلبٌ غليت واهُلم مؿغغا زاعج ھظا املبني وما ھي الا لخظاث 

غج مً البدحره ووحض انضاكاءه خٌى البدحره واوكغخذ نضوعھم ختي ز

فىع عؤيخھم للملً ؾام الانفاوي وواص بغضاصي يُحر مً الفغخت غىضما وحض 

 ؾام وفي يضه نىلجان الػماللت وكاٌ في  خماؽ 

 فػلىاھا يا مىالي .. اهخهغها   - 

  :فلاٌ ؾام 

 يجب ان هسغج مً ھىا فىعا كبل ان يمىث  -

 الهىلجان فبمىجه ؾدىھاع املضيىه  بأهملھاهبحر خغؽ 
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واججه هدى نىع الللػت ويغب بهىلجاهه الهىع فظھغث بىابه مً الجليض 

وغبر بغضاصي وصعحاصا وؾاوؽ وبلبل ان يػبر ؾام هظغ هدى الللػت وھي 

 جىھاع وجيكم الاعى وجبلؼ الللػت  بأهملھا 
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  ..اخلامتح.. انثاين عشر انفظم  
  

مملىه ؾام الانفاوي وبػض لخظه اوغللذ  غبر ؾام وعفاكت البىابه الي

البىابه زلفھم ليجضو اهفؿھم في الدجغه املؿخضيغه التي احخمػى فيھا غىض  

 بضايه الغخله 

 زغج ؾام وعفاكت مً الدجغه الي ؾاخت اللهغ 

ليجض هباعكاصه الجيل مجخمػحن في الؿاخت وجھلل  الجميؼ لغؤيت امللً 

  :وناح اخض اللاصه كائال

 غلي ؾالمخً يامىالي اهذ واللائض  بغضاصي وؾاوؽ وصعحاصا  هللاالخمض  -

  :فلاٌ ؾام 

 قىغا لً ايھا اللائض لىً ماؾغ ھظا الخجمؼ الغغيب   -

 اهً مخغيب مىظ زالر قھىع يامىالي   - 

ظھغث الضھكه غلي وحھه ؾام وعفاكت فھم لم يخغيبى اهثر مً يىمحن غلي 

ھىان  مضيىه مسخىعه والىكذ ؾغيػا ان مضيىه ؾحزاعالاهثر لىىه اصعن 

  :مساصع فلاٌ

 ماطا خضر في الشالر قھىع ججػلىم جخجمػىن  ھىا في ؾاخت اللهغ   -

 :فلاٌ هبحر اللاصه  
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 اباصيغ يكً ھجىما وخكيا غلي املمالً  يامىالي وكىاجىا مكدبىه مػت الان  - 

زغج ؾام مً اللهغ مؿغغا وزلفت عفاكت الي اململىه الجىىبيه خيث 

ظ الجيل ھىان فىحض الجيل في خاله فىض ي وغضص اللخلي والجغخا يخمغه

  :في  جؼايض فلاٌ

 ايً كائض املػغهه   - 

  :فدًغ بحن ييضيه كائض املػغهه وكاٌ 

 في زضمخً يامىالي   - 

 ما ازباع املػغهه   - 

-  ٌ لب عؾى  اهىا مخلضمىن غليھم يامىالي َو

 يدمل الجغخا واللخلي اباصيغ ؾاغت يخىكف فيھا اللخاٌ ختي يؿخُيؼ ان  

 فلاٌ ؾام اخًغو لي الفغؽ  

عهب ؾام الفغؽ وجلضم وؾِ حشث الػماللت ختي وكف وؾِ الؿاخت 

وزلفه حيكت ومً امامه حيل الػماللت اؾخػاص كىجه واؾخُاع اباصيغ 

  :اغاصه جىظيم نفىف الجيل مغه ازغي وناح ؾام  بأغلي نىجه

 حػلم اهني  حغلبذ غليً اؾدؿلم يا اباصيغ اهخھذ املػغهه اهذ   -

  :فىظغ له أباصيغ في غًب وكاٌ 
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لً جىػم بالىهغ ياؾام َىيال احػھض لً اهً لً  جىػم بالىهغ ماصمذ اها  -

 غلي كيض الخياه 

واهفخدذ بىابه حكبه الضوامه ابخلػذ اباصيغ وهايل جاعهحن ؾام والػماللت 

اللت غليت فغفؼ ؾام يضه قاھغا نىلجان الػماللت وغىضما وكؼ بهغ الػم

قھم الجميؼ وحػالذ انىاث الخىىع وحلـ الػماللت ولھم غلي عهبديھم في 

  :خاله  اؾدؿالم جام للملً ؾام الظي كاٌ لھم

مً الان ومً ھظه اللخظه اها ملً الػماللت واهخم جأجمغون بأمغي وؾىف   -

 امھلىم زالر ايام 

ىىم الانلي وال  يػىص مى  ىم اخض مغه ازغي ملغاصعه اململىه غائضيً الي مَى

  :حػالذ نيداث املىافلؼ مً الػماللت واههغف  ؾام وكاٌ لىبحر اللاصه

 اقغف بىفؿً غلي غمليت الاوسخاب   - 

حلـ امللً ؾام غلي مائضه غظيمه وؾِ كهغه وبجىاعه ػوحخت وابىائه 

 ومً خىله ؾاوؽ وصعحاصا وبغضاصي يدىاٌو الجميؼ الػكاء الفازغ 

  :وكاٌ ؾام 

 اصع الػماللت اعى اململىه يا ؾاوؽ ھل غ  - 

وػم يامىالي ليله امـ غاصعث ازغ هخيبت مً  الػماللت ولم يدبلي اخض   -

 مىھم ھىا 
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 :فلاٌ ؾام 

 غظيم وما ھي ازباع اباصيغ   - 

  :فلاٌ بغضاصي 

هدً هفدل غىه في ول ميان يامىالي وول حً املىضٌ يُىفىن الاعى بدشا   -

 غما كغيب فھى الان وخيض ومىبىط ومُاعص غىه وؾىف يلؼ في  ايضيىا 

 :فخىكفذ صعحاصا غً جىاٌو الُػام وكالذ 

 ھىان ؾإاٌ يامىالي   - 

 جفًلي يا صعحاصا  - 

هيف اخًغث الهىلجان صون ملاومه مً هبحر  خغؽ الهىلجان اظً   -

 ان ھىان زضغت 

  :فطخً ؾام وكاٌ 

امغث ول واخض مىىم مػً ول الخم اهھا زضغت فػىضما هىا هغاكب الللػت   -

ان يسخبئ في ميان ما وغىض اقاعحي جخدىلىن الي َحر وجضزلىن الللػت وبػض 

ان ازخبأجم حميػا اهُللذ مني نىعه حكبھني ونىعه ازغي حكبه ؾاوؽ 

فاهخم حػلمىن اهني اؾخُيؼ ان اوسخ مً هفس ي غضص ال هھائي مً الهىع وفي 

ولظلً اعؾلذ نىعه مني الخليلت هىذ اجىكؼ ان هبحر الخغؽ نىؼ لي فش 

ومً ؾاوؽ وغىضما وكؼ في الاؾغ وانبذ بحن يضي هبحر الخغؽ جدغهىا هدً 
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الي البدحره وازىاء اوكغاٌ هبحر خغؽ الهىلجان بالخضيث مؼ وسختي 

ووسخت ؾاوؽ هىذ اها اؾبذ في مياه البدحره بدشا غً الهىلجان وغىضما 

هبحر الخغؽ  وماجذ  فخدىا البىابه وغبر ول مىىم اهھاعث الللػت وماث

 وسختي اها وؾاوؽ 

 فطخً الجميؼ مً ھظه الخضغت التي نىػھا ؾام  وكالذ صعحاصا 

 اهذ خلا ملً ملىن الجان   - 

  

 

  

 

  " جان انوثاب  "تعُواٌ  ثاينيع  انعذد اخلاص ان اَتظرو  
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